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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

kuantitatif. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode 

deskriptif dan metode asosiatif. 

Wirartha (2006:140) menyatakan penelitian kuantitatif sebagai berikut.  

Penelitian kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerikal 
(angka) yang diolah dengan metode statistika. Pada dasarnya penelitian 
kuantitatif dilaksanakan pada penelitian inferensial (dalam rangka 

pengujian hipotesis) dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu 
probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. 

 

Sugiyono (2013:11) menjelaskan metode deskriptif dan asosiatif sebagai 

berikut: 

Metode deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variabel atau lebih 
(independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan 

variabel yang lain, sedangkan metode asosiatif adalah metode penelitian 
yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara 
dua variabel atau lebih. 

Dengan demikian, metode penelitian deskriptif digunakan untuk 

memberikan gambaran besarnya kecukupan modal, kredit bermasalah, dan 

profitabilitas, sedangkan metode asosiatif dapat memberikan gambaran penuh 

mengenai pengaruh kecukupan modal dan kredit bermasalah terhadap 

profitabilitas. 

B. Operasionalisasi Variabel 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Variabel Independen 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah 

Kecukupan Modal sebagai X1 dan Kredit Bermasalah sebagai X2. 



52 

 

 

Lasminah, 2017 
PENGARUH KECUKUPAN MODAL DAN KREDIT BERMASALAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA 
BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA YANG TERDAFTAR DI BEI  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

Kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio) adalah kemampuan bank 

untuk menyediakan modal yang mencukupi guna memenuhi regulasi yang 

telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam penelitian kecukupan modal 

diukur menggunakan CAR 

Kredit Bermasalah (Non Performing Loan) adalah kredit kualitas buruk 

atau kredit yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan 

dalam melakukan pembayaran atau angsuran. Dalam penelitian kredit 

bermasalah diukur menggunakan NPL. 

2. Variabel Dependen 

Adapun yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampaun bank dalam menghasilkan 

laba pada suatu periode tertentu. Dalam penelitian ini profitabilitas diukur 

menggunakan ROA. 

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel Penelitian 

 

Variabel Indikator Skala 

Kecukupan 
Modal (X1) 

Perbandingan antara Modal dengan aktiva 
tertimbang Menurut Resiko 

Rasio 

Kredit 
Bermasalah 
(X2) 

Perbandingan antara total kredit bermasalah 
yang terdiri dari kredit kurang lancar, kredit 

diragukan, dan kredit macet dengan total 

kredit 

Rasio 

Profitablitas 

(Y) 

Perbandingan antara Laba sebelum pajak 

dengan Total aset 

Rasio 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2013:215), “populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. 

Berdasarkan pengertian populasi tersebut, populasi dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 31 Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia. 

2. Sampel 

Dalam pengambilan sampel diperlukan teknik pengambilan sampel. 

Teknik sampling pada dasarnya dikelompokan menjadi dua, yaitu Probability 

Sampling dan Non Probabilty Sampling. Dalam penelitian ini, teknik 

sampling yang digunakan adalah Non Probability Sampling. Menurut 

Sugiyono (2013), “Non Probability Sampling adalah teknik pengambilan 

sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel”. Teknik sampel ini meliputi 

Sampling Sistematis, Sampling Kuota, Sampling Insidental, Purposive 

Sampling, Sampling jenuh, dan Snowball Sampling. 

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah Purposive Sampling. 

Menurut Sugiyono (2013:218), “Purposive sampling adalah teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu”. Pada umumnya pertimbangan 

tersebut disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Krieria-kriteria 

yang ditentukan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang berada di Indonesia pada 

periode 2011-2015 

b. Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

c. Menyajikan laporan tahunan atau laporan keuangan selama periode 2011-

2015 
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Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini adalah BUSN Devisa yang terdaftar di BEI. Berikut BUSN 

Devisa yang menjadi sampel penelitian ini: 

 

 

 

Tabel 3.2 

Sampel Penelitian 

No Nama Bank 

1 Bank Artha Graha Internasional, Tbk 

2 Bank Pan Indonesia, Tbk 

3 Bank Nusantara parahyangan, Tbk 

4 Bank OCBC NISP, Tbk 

5 Bank Central Asia, Tbk 

6 Bank Permata, Tbk 

7 Bank CIMB Niaga, Tbk 

8 Bank Bumi artha, Tbk 

9 Bank QNB Kesawan, Tbk 

10 Bank Mega, Tbk 

11 Bank Windu Kentjana Internasional,Tbk 

12 Bank Of India Indonesia, Tbk 

13 Bank Bukopin, Tbk 

14 Bank Woori Saudara Indonesia, Tbk 

15 Bank BRI Agroniaga, Tbk 

16 Bank Danamon, Tbk 

17 Bank MNC Internasional, Tbk 

18 Bank Sinarmas, Tbk 

19 Bank Internasional Indonesia, Tbk 

20 Bank Mutiara, Tbk 

21 Bank Mayapada Internasional, Tbk 

22 Bank Maspion Indonesia, Tbk 

23 Bank Mestika Dharma, Tbk 

24 Bank Ekonomi Raharja, Tbk 

25 Bank Ganesha, Tbk 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi. Menurut Arikunto (2006:231), “metode dokumentasi yaitu mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkip, buku surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya”. 

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui laporan keuangan dan laporan 

tahunan yang disajikan oleh BUSN Devisa yang terdaftar di BEI melalui situs 

resmi masing-masing bank. Data jenis ini tergolong kedalam jenis data sekunder, 

sesuai dengan pernyataan Sugiyono (2012:137), bahwa “sumber data sekunder 

adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”. 

Didukung oleh pendapat Sunyoto (2013:21), bahwa “data sekunder adalah data 

yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya”. 

Dari berbagai pengertian tersebut, data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber 

pertama  (perusahaan), melainkan data yang sudah diolah sehingga data tersebut 

sudah tersedia saat kita memerlukannya. 

E. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

Setelah memperoleh data, maka yang dilakukan selanjutnya adalah 

menganalisis data untuk dapat memutuskan hipotesis yang dibuat. Menurut 

Sugiyono (2013:244), “analisis data adalah proses mencari dan menyusun data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain 

secara sistematis sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain”. 

Analisis data dalam penelitian ini adalah: 

1. Analisis Deskriptif 

Untuk mengetahui rasio-rasio variabel terkait, terlebih dahulu 

menganalisis data akuntansi sebagai berikut, 
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a. Variabel Dependen (Profitabilitas) 

 

SEBI No.13/24/DPNP tahun 2011 

b. Variabel Independen 

1) Kecukupan Modal 

 

Hasibuan (2011:58) 

 

2) Kredit Bermasalah 

 

SEBI No.13/24/DPNP tahun 2011 

2. Analisis Inferensial 

Sesuai dengan tujuan penelitian dan hipotesis, maka analisis data ini 

bertujuan untuk mengetahui peran masing-masing variabel bebas dalam 

mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini data yang digunakan 

adalah data panel. Data panel (Pooled data) adalah data yang diperoleh dari 

data Cross section yang diobservasi berulang pada unit individu (objek) yang 

sama pada waktu yang berbeda. 

Model Umum regresi data panel (dalam notasi matriks), yaitu sebagai 

berikut: 

 

Juanda dan Junaidi (2012:178) 

Dimana: 

i : 1,2,..., N, menunjukan rumah tangga, individu, perusahaan dan 
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lainnya (dimensi data silang) 

t : 1,2,..., T, menunjukan dimensi deret waktu 

 
: Koefisien intersep yang merupakan skalar 

 
: Koefisien slope dengan dimensi K x 1, dimana K adalah 

banyaknya peubah bebas 

 
: Peubah tak bebas untuk unit individu ke-1 dan unit waktu ke-t 

 
: Peubah bebas untuk unit individu ke-1 dan unit waktu ke-t 

Sebelum melakukan analisis regresi data panel, ada beberapa tahapan 

pengujian yang harus dipenuhi agar hasil olahan data benar-benar 

menggambarkan apa yang menjadi tujuan penelitian. 

 

 

 

a. Penentuan model estimasi 

Menurut Juanda dan Junaidi (2012:180) untuk mengestimasi parameter 

model dengan data panel terdapat tiga teknik (model) dalam perhitungan 

model regresi data panel, yaitu: 

1) Common Effect Model  (Pooled Ordinary Least Square/PLS) 

Model ini merupakan pendekatan data panel yang paling sederhana. 

Dalam estimasinya diasumsikan bahwa setiap unit individu memiliki 

interstep dan slope  yang sama (tidak ada perbedaan pada dimensi kerat 

waktu). Regresi panel data yang dihasilkan akan berlaku untuk setiap 

individu. Adapun persamaan regresi dalam model common effects adalah: 

 

 

Dimana: 

i  Cross Section (Individu)     Asumsi komponen error 

t  Periode waktu 
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2) Fixed Effect Model (FEM) 

Dalam model ini, intersep pada regresi dapat dibedakan antar 

individu karena setiap individu dianggap mempunyai karakteristik 

tersendiri. Model regresinya adalah: 

 

Juanda, dan Junaidi (2012:180) 

3) Random Effect Model (REM) 

Dalam model ini mengasumsikan setiap perusahaan mempunyai 

perbedaan intersep, yang mana intersep tersebut adalah variabel random 

atau stokastik.  tidak lagi dianggap konstan, namun sebagai peubah 

random dari . Persamaan regresinya menjadi: 

 

Dimana  

 

Juanda, dan Junaidi (2012:181) 

b. Penentuan metode estimasi 

1) Chow test (Uji F) 

Model Chow test digunakan untuk mengetahui apakah teknik 

regresi data panel dengan fixed effect lebih baik dari model regresi 

common effect. Uji F statsitiknya adalah sebagai berikut 

 

Dimana n : Jumlah individu 

T : Jumlah periode waktu 

K : Banyaknya parameter 

Nilai statistik F akan mengikuti distribusi statistik F dengan derajat 

bebas sebesar n-1 untuk numerator dan sebesar Nt-k untuk denumerator. 

Dalam uji Chow dapat dibuat hipotesis sebagai berikut: 
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H0: Model mengikuti PLS 

H1: Model mengikuti fixed 

Kriteria penilaiannya adalah hasil yang menunjukan bahwa F-test 

maupun Chi-square jika p-value >5% maka H0 diterima, dan jika p-value 

<5% maka H0 ditolak (Rohmana, 2010:242) 

2) Hausman Test 

Uji hausman dilakukan untuk mengetahui apakah model FEM lebih 

baik dari model REM. Dengan mengikuti kriteria Wald, nilai statistik 

hausman akan mengikuti distribusi chi-square sebagai berikut: 

 

Juanda dan Junaidi (2012:184) 

c. Pengujian Asumsi klasik 

Menurut Yudiatama (2013), model regresi data panel dapat disebut 

sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi kriteria Best, Linier, 

Unbased, dan Estimator (BLUE). BLUE dapat dicapai bila memenuhi 

asumsi klasik. Uji asumsi klasik tersebut mencakup: 

 

 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 

regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya 

mempunyai distribusi normal. Uji normalitas mengasumsikan bahwa 

nilai residual mengikuti distribusi normal. Uji normalitas dalam 

penelitian ini menggunakan Uji Jarque-Bera (JB). Metode JB ini 

didasarkan pada sampel besar yang diasumsikan bersifat asymptotic. Uji 

statistik dari JB ini menggunakan perhitungan skewness dan  kurtosis. 

Rumus uji statistik JB adalah: 
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Sumber: Rohmana (2010:53) 

Dimana: 

S = Koefisien skewness dan K = koefisien kurtosis 

Nilai statistik JB ini didasarkan pada distribusi Chi square dengan derajat 

kebebasan = n – k dengan tingkat signifikansi 5%, kriteria keputusan uji 

JB yaitu: 

Jika nilai  ≤ nilai , maka data berdistribusi normal 

Jika nilai > nilai , maka data tidak berdistribusi normal 

2) Uji Linieritas 

Uji linieritas adalah untuk melihat bahwa variabel independen dan 

variabel dependen mempunyai hubungan linier atau mempunyai 

hubungan non linier. Salah satu cara menguji linieritas adalah dengan 

metode Durbin watson (DW). Pengujian ini dilakukan dengan 

membandingkan nilai DW hitung dengan nilai dL pada tabel DW dengan 

tingkat signifikansi 5%. Kriteria keputusannya sebagai berikut: 

Jika DW > dL maka data berbentuk linier 

Jika DW < dL maka data tidak berbentuk linier 

 

 

3) Uji Multikolinearitas 

Uji multikoliniearitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi panel ditemukan adanya korelasi antar variabel 

independen. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi 

korelasi antar variabel independennya. 

Pertama perlu ditekankan bahwa multikoleniaritas  tidak 

mempengaruhi kemampuan persamaan regresi berganda untuk 

memperkirakan variabel terikat. Akan tetapi ketika kita ingin menilai 



61 

 

 

Lasminah, 2017 
PENGARUH KECUKUPAN MODAL DAN KREDIT BERMASALAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA 
BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA YANG TERDAFTAR DI BEI  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

hubungan antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat, 

multikoleniaritas dapat menunjukan hasil yang tidak diduga. 

Alasan kedua untuk menghindari variabel bebas yang berkorelasi 

adalah bisa jadi variabel-variabel tersebut akan mengarahkan pada hasil 

uji hipotesis yang meragukan untuk masing-masing variabel bebas. Hal 

ini merupakan akibat dari ketidakstabilan kesalahan standar estimasinya. 

Salah satu uji yang tepat dalam mengidentifikasi adanya 

multikoleniaritas adalah dengan menggunakan Faktor Inflasi Variansi. 

Umumnya ditulis VIF- Variance Inflation Factor. 

 

Dimana R2 adalah koefisien determinasi, dengan variabel bebas 

yang terpilih digunakan sebagai variabel terikat dan variabel bebas 

sisanya digunakan sebagai variabel bebas. Nilai VIF yang lebih besar dari 

10 dianggap kurang memuaskan dan menunjukan bahwa variabel bebas 

seharusnya dihilangkan. 

4) Heteroskedastisitas 

Regresi data panel tidak sama dengan model regresi linier, oleh 

karena itu pada model data panel perlu memenuhi syarat BLUE atau 

terbebas dari pelanggaran asumsi-asumsi dasar (asumsi klasik). 

Heterokedastisitas yaitu varian gangguan  tidak sama untuk semua 

pengamatan. Heterokedastisitas juga bertentangan dengan salah satu 

asumsi dasar regresi homodkedastisitas yaitu semua pengamatan 

memiliki varian gangguan  yang sama. 

Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi adanya 

heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan metode infomal (grafik), 

metode grafik ini merupakan cara yang paling tepat. Grafik sebar (scatter 

plot) ini dihasilkan dari variabel residual kuadrat dan variabel 

independen. Jika titik-titik dalam scatter plot berpencar secara acak dan 
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tidak menunjukan pola tertentu maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

heterokedastisitas atau terdapat homokedastisitas. (Rohmana, 2010:161) 

5) Autokorelasi 

Autokorelasi berarti adanya korelasi antara kesalahan pengganggu 

pada periode t dengan periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi maka 

dinamakan problem korelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang 

berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. 

Autokorelasi muncul karena residual yang tidak bebas antara satu 

observasi ke observasi lainnya (Kuncoro, 2011). Hal ini disebabkan 

karena error pada individu cenderung mempengaruhi individu yang sama 

pada periode berikutnya. Deteksi autokorelasi pada data panel dapat 

melalui uji Durbin-Watson. Nilai uji Durbin-Watson dibandingkan 

dengan nilai tabel Durbin-Watson untuk mengetahui keberadaan korelasi 

positif atau negatif (Gujarati, 2012). 

Keputusan mengenai keberadaan autokorelasi: 

a) Jika 0 ≤ d ≤ dL, berarti terdapat autokorelasi positif 

b) Jika dL≤ d ≤ du, berarti tidak dapat disimpulkan 

c) Jika du ≤ d ≤ 4 – du, berarti tidak ada autokorelasi positif/negatif 

d) Jika 4 – du ≤ d ≤ 4 -dL, berarti tidak dapat disimpulkan 

e) 4 - dL ≤ d ≤ 4, berarti terdapat autokorelasi positif 

Rohmana (2010:195) 

 

 

 

d. Pengujian Hipotesis penelitian 

1) Regresi linier multipel 

Regresi linier multipel merupakan analisis regresi linier yang 

variabel bebasnya lebih dari satu. Persamaan umumnya adalah: 

 



63 

 

 

Lasminah, 2017 
PENGARUH KECUKUPAN MODAL DAN KREDIT BERMASALAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA 
BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA YANG TERDAFTAR DI BEI  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

Rohmana (2010:59) 

Dimana Y adalah variabel independen sedangkan X1 dan X2 adalah 

variabel bebas,  adalah konstanta (intersept),  dan adalah 

koefisien regresi pada masing-masing variabel bebas, dan u adalah 

residual. 

2) Uji Keberartian Regresi (Uji F) 

Menguji keberartian regresi linier ini dimaksudkan meyakinkan apakah 

persamaan regresi linier dalam penelitian ini berarti atau tidak sehingga 

dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. 

Langkah-langkah dalam melakukan uji keberartian regresi, yaitu: 

a) Merumuskan hipotesis 

H0 : Regresi tidak berarti 

H1 : Regresi berarti 

b) Taraf signifikansi  

c) Menentukan nilai F-hitung. Nilai F hitung dinyatakan dengan rumus 

sebagai berikut: 

 

Dimana: 

 

 

Keterangan 

= variansi regresi 

 = variansi residu/sisa 

d) Kriteria pengujian 

Jika nilai F hitung > nilai F tabel maka H0 ditolak dan H1diterima 

Jika nilai F hitung  nilai F tabel maka H0 diterima dan H1ditolak 
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dengan, 

, (k adalah jumlah variabel bebas) 

 

(Sudjana, 2004:19) 

3) Uji keberartian koefisien regresi (uji t) 

Selain uji F perlu juga dilakukan uji t untuk mengetahui keberartian 

koefisien regresi. Menurut Sudjana (2004:233), “uji keberartian koefisien 

arah regresi digunakan untuk mengetahui apakah koefisien arah berart i 

atau tidak.” Dengan kata lain uji t digunakan untuk menguji pengaruh 

variabel penelitian. 

Langkah-langkah dalam melakukan uji t,  yaitu: 

1) Merumuskan hipotesis 

a). Hipotesis variabel X1 terhadap Y: 

, kecukupan modal tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas 

, kecukupan modal berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas 

b). Hipotesis variabel X2 terhadap Y: 

, kredit bermasalah tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas 

, kredit bermasalah berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas 

2) Taraf signifikansi  

3) Menentukan nilai t-hitung untuk koefisien β1 dan β2 dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 
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Dimana: 

 

 

Keterangan: 

b  : koefisien regresi 

Sb : Standar deviasi 

4) Kriteria pengujian 

a) Uji pihak kanan 

Jika nilai t hitung > nilai t tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima 

Jika nilai t hitung  nilai t tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak 

Distribusi t-student dengan  

b) Uji pihak kiri 

Jika nilai t hitung  nilai t tabel maka H0 ditolak dan H1diterima 

Jika nilai t hitung > nilai t tabel maka H0 diterima dan H1ditolak 

Distribusi t-student dengan  

 


