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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan suatu data. Sesuai 

dengan pendapat (Sugiyono, 2012:38) mendefinisikan objek penelitian yaitu segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya 

Sedangkan  menurut (Jogiyanto, 2010:61) objek penelitian adalah sebagai suatu 

entitas yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat 

kesehatan bank menggunakan metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate 

Governance, Earnings, Capital) terhadap harga saham.  

Variabel bebas atau independent variabel dalam penelitian ini yaitu tingkat 

kesehatan bank yang diukur dengan komponen RGEC (X) serta variabel terikat atau 

dependent variabel yaitu harga saham (Y). Objek penelitian ini yaitu bank umum 

swasta nasional devisa. Yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini yaitu 

laporan keuangan, self assesment good corporate governance, dan harga saham 

yang sudah dipublikasikan melalui situs resmi masing-masing bank umum swasta 

nasional devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama lima tahun 

berturut-turut. Waktu penelitian yang digunakan adalah time series yaitu periode 

2012-2016.  

 

3.2  Metode Penelitian 

3.2.1  Jenis Penelitian dan Metode yang digunakan 

Berdasarkan tingkat penjelasan dan bidang penelitian, maka jenis penelitian 

ini adalah penelitian deskriptif dan verifikatif. (Umar, 2014:21) mengemukakan 

bahwa, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan  untuk mengetahui 

nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan 

atau menghubungkan dengan variabel lain. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk 
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mendeskripsikan, memberi gambaran secara sistematis, faktual dan akurat, 

mengatasi fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki tanpa 

menghubungkan variabel lain atau membuat perbandingan. Penelitian verifikatif 

diartikan sebagai penelitian yang dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017). 

Dalam penelitian ini akan diuji kebenaran hipotesis mengenai pengaruh tingkat 

kesehatan bank menggunakan metode RGEC terhadap harga saham pada bank 

umum swasta nasional devisa yang terdaftar di BEI. 

Penelitian ini menggunakan Pooled data atau data panel yang merupakan 

gabungan dari time-series dan cross section. Data yang di peroleh dari data cross 

section yang diobservasi berulang pada unit individu (objek) yang sama pada waktu 

yang berbeda sehingga akan diperoleh gambaran tentang prilaku beberapa objek 

tersebut selama beberapa periode waktu (Juanda & Junaidi, 2012). Maka peneliti 

menganalisis pada bank umum swasta nasional devisa periode 2012-2016. 

3.2.2 Operasionalisasi Variabel 

Variabel penelitian adalah suatu atribut, nilai atau sifat dari orang, objek, 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:38). Operasionalisasi 

variabel merupakan kegiatan menjabarkan variabel kedalam konsep teori dari 

variabel dan sub variabel yang diteliti lengkap dengan dimensi, indikator, ukuran 

dan skalanya dimana terdapat dua variabel yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu 

tingkat kesehatan bank dan harga saham. Kedudukan variabel tingkat kesehatan 

bank sebagai variabel independent atau variabel bebas (X) sedangkan harga saham 

sebagai variabel dependent atau variabel terikat (Y).  

Menurut (Sugiyono, 2008:33) variabel bebas (independent variabel atau 

predictor variabel) merupakan variabel yang memengaruhi atau menjadi sebab 

perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Sedangkan variabel terikat 

(dependent variabel) merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas. 



58 
 

 
Hana Medyawicesar, 2017 
PENGARUH TINGKAT KESEHATAN BANK MENGGUNAKAN METODE RGEC TERHADAP 
HARGA SAHAM PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA YANG TERDAFTAR  
DI BEI PERIODE 2012-2016 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Berdasarkan uraian tersebut untuk memahami penggunaan konsep ketiga 

variabel yang digunankan dalam penelitian ini secara lengkap operasionalisasi 

variabel dalam penelitian ini dapat dilihat dari Tabel 3.1 berikut ini: 

TABEL 3.1 

OPERASIONALISASI VARIABEL 

VARIABEL 

SUB 

VARIABEL

/ DIMENSI 

KONSEP INDIKATOR 
SKA

LA 

1 2 3 4 5 

Tingkat 

kesehatan 

bank  

Risk profile Profil risiko (Risk profile) 
dihitung dengan menggunakan 

rasio Non Performing Loan 

(NPL) untuk menghitung 

risiko kredit dan rasio Loan to 

Deposit Ratio (LDR) untuk 

menghitung risiko likuiditas 

yang diatur dalam PBI 

No.13/1/PBI/2011 

𝑁𝑃𝐿

=
Kredit Bermasalah

Total Kredit
𝑥100% 

(Jumingan, 2011:245) 

 

LDR 

=
Total Kredit 

Dana Pihak Ketiga 
𝑥100% 

(Irmayanto, 2009:90)  

Rasio 

Good 

Corporate 

Governance 

Penilaian faktor GCG 

merupakan penilaian terhadap 

kualitas manajemen bank atas 

pelaksanaan prinsip-prinsip 

GCG yang berpedoman pada 

ketentuan Bank Indonesia, 

mengenai Pelaksanaan GCG 

bagi Bank Umum dengan 

memperhatikan karakteristik 

dan kompleksitas usaha bank 

(Puspita, 2014). komponennya 

didasarkan oleh SE BI 

No.15/15/DPNP tanggal 29 

April 2013 mengenai 

pelaksanaan Good Corporate 

Governance bagi bank umum 

Penilaian terhadap faktor good 

corporate governance 

menggunakan sistem self 

assessment dimana masing-

masing bank menghitung 

sendiri. 

 

Earning Berdasarkan Surat Edaran 

Bank Indonesia 

No.13/24/DPNP tanggal 25 

Oktober 2011, parameter 

penilaian kinerja bank dalam 

menghasilkan laba (earning) 

dapat dihitung dengan 

menggunakan rasio return on 

asset (ROA) dan net interest 

margin (NIM). 

ROA 

=
Laba Sebelum Pajak 

Rata − Rata Total 
Aset 

𝑥100% 

(Kasmir, 2010:286) 

NIM

=

Pendapatan Bunga
Bersih

Rata − rata aktiva
Produktif

𝑥100% 

(Taswan, 2010:165) 

Rasio 
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VARIABEL 

SUB 

VARIABEL

/ DIMENSI 

KONSEP INDIKATOR 
SKA

LA 

1 2 3 4 5 

Capital Berdasarkan SE BI 

No.13/24/DPNP tanggal 25 

Oktober 2011, penilaian faktor 

permodalan (capital) meliputi 

penilaian terhadap tingkat 

kecukupan permodalan serta 

penilaian mengenai 

pengelolaan permodalan bank. 

Faktor capital dapat diukur 

dengan menggunakan Capital 

Adequacy Ratio (CAR). 

CAR

=
Modal

Aktiva tertimbang 
menurut resiko 

𝑥100% 

(Kasmir, 2010:286) 

Rasio 

Harga 

Saham 

 Harga saham diartikan sebagai 

harga yang terjadi di pasar 

bursa pada saat tertentu 

ditentukan oleh pelaku pasar 

dan ditentukan oleh 

permintaan dan penawaran 

saham yang bersangkutan di 

pasar modal, harga saham 

dihitung dari harga penutupan 

(closing price) pada akhir 

tahun transaksi (Jogiyanto, 

2008:8) 

Ditunjukan pada harga saham 

penutupan (closing price) 

(Jogiyanto, 2008:8) 

Rasio 

Sumber: Berdasarkan hasil pengolahan data dan berbagai referensi buku 

3.2.3 Jenis dan Sumber Data 

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan 

informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan 

fakta, sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data (Sunarto, 2010:106). Sumber data penelitian merupakan faktor 

penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. 

Pada dasarnya sumber data terdiri dari dua sumber yaitu sumber data primer 

(primary data source) dan sumber data sekunder (secondary data sources). 

 Menurut (Usman, 2012:20) sumber data primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data yang langsung kepada pengumpul data sedangkan 

sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. 

Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua yaitu: data primer dan data 



60 
 

 
Hana Medyawicesar, 2017 
PENGARUH TINGKAT KESEHATAN BANK MENGGUNAKAN METODE RGEC TERHADAP 
HARGA SAHAM PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA YANG TERDAFTAR  
DI BEI PERIODE 2012-2016 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

sekunder. Menurut Dadang Sunyoto (2013:21), data primer adalah data asli yang 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara 

khusus dan data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada 

perusahaan dan dari sumber lainnya.  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

dikarenakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media 

perantara (diperoleh dan dicatat oleh peneliti lain) yang telah dipublikasikan. Data 

sekunder dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan tahunan dari bank 

umum swasta nasional devisa. 

TABEL 3.2 

JENIS DAN SUMBER DATA 

No Jenis Data Sumber Data 

1. Laporan Neraca periode 

2012-2016 

Anuual Report yang terdapat di website 

masing-masing bank umum swasta nasional 

devisa 

2. Laporan Laba Rugi 

periode 2012-2016 

Anuual Report yang terdapat di website 

masing-masing bank umum swasta nasional 

devisa 

3. Laporan Perubahan 

Modal periode 2012-

2016 

Anuual Report yang terdapat di website 

masing-masing bank umum swasta nasional 

devisa 

4. Laporan self assesment 

good corporate 

governance (GCG) 

Anuual Report yang terdapat di website 

masing-masing bank umum swasta nasional 

devisa 

5 Harga Penutupan harga 

saham Bank Umum 

Swasta Nasional Devisa 

Website Yahoo finance 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017 

 

3.2.4  Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

3.2.4.1 Populasi 

Sebuah penelitian selalu berkaitan dengan kegiatan pengumpulan dan 

menganalisa suatu data, menentukan populasi merupakan langkah yang penting. 

Menurut (Usman, 2012:183) populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan 
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maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, daripada karakteristik 

tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. 

Menurut Riduwan (2012:8) Populasi merupakan objek atau subjek yang 

berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan 

masalah penelitian. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau 

subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki 

oleh subyek atau obyek yang diteliti. Berdasarkan penjelasan populasi yang telah 

dijelaskan di atas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

bank umum swasta nasional devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

TABEL 3.3 

DAFTAR BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA 

NO KODE BANK NAMA BANK 

1 INPC Bank Artha Graha Internasional, Tbk 

2 BBKP Bank Bukopin,Tbk 

3 BNBA Bank Bumi Arta Tbk 

4 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk 

5 BBCA Bank Central Asia Tbk 

6 BNGA Bank CIMB Niaga, Tbk 

7 MCOR Bank China Construction Bank Indonesia Tbk 

8 BSWD Bank of India Indonesia Tbk 

9 BKSW Bank QNB Kesawan, Tbk 

10 MEGA Bank Mega Tbk 

11 NISP Bank OCBC NISP Tbk 

12 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 

13 BSIM Bank Sinarmas Tbk 

Sumber: Direktori Perbankan Indonesia 

3.2.4.2 Sampel dan Teknik Sampling 

Menurut (Sugiyono, 2017:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel adalah sebagian dari 

populasi yang akan diselidiki, atau didefinisikan sebagai populasi dalam bentuk 

mini (miniatur population) (Arifin, 2011:215). Menurut Silalahi (2012:255) teknik 

sampling merupakan bagaimana menurunkan satu sampel dari populasi tersebut. 

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling, menurut (Sugiyono, 2013:122) purposive sampling menjelaskan teknik 

https://www.google.co.id/search?q=IDX:BBKP&stick=H4sIAAAAAAAAAONgecRowS3w8sc9YSn9SWtOXmPU5OIKzsgvd80rySypFJLmYoOyBKX4uXj10_UNDZPKzYwNs7KqeAAzVGcrPQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiNpo-5wJPWAhUIOI8KHWQnAfoQsRUIyAEwEw
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penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Berdasarkan pengertian sampel 

dan teknik sampling tersebut, kriteria yang digunakan untuk memilih sampel yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional 

2. Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut-turut 

selama periode 2012-2016 

3. Bank umum swasta nasional devisa yang konsisten mengeluarkan data harga 

saham dan laporan keuangan tahun 2012-2016 

4. Kelengkapan data harga saham dan laporan keuangan yang dimiliki oleh bank 

umum swasta nasional devisa tahun 2012-2016 

5. Tersedia data bank umum swasta nasional devisa yang melaporkan good 

corporate governance (self assesment) selama periode 2012-2016 

Jumlah keseluruhan bank umum swasta nasional devisa di Bursa Efek 

Indonesia adalah sebanyak 13 bank dan yang memenuhi kriteria sebanyak 6 bank. 

Maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 6 bank swasta 

nasional devisa yang terdaftar di BEI periode tahun 2012-2016. Untuk 

selengkapnya, jumlah dan nama bank akan disajikan pada Tabel 3.4 berikut ini 

TABEL 3.4 

DAFTAR SAMPEL BANK UMUM SWASTA NASIONAL  

DEVISA PERIODE 2012-2016 

NO. NAMA BANK 

1 Bank Artha Graha Internasional 

2 Bank Bukopin 

3 Bank Rakyat Indonesia Agroniaga (BRI Agro) 

4 Bank CIMB Niaga 

5 Bank China Construction Bank Indonesia 

6 Bank QNB Indonesia 

 Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017 

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

http://www.sarjanaku.com/2012/06/pengertian-bank-dan-jenisnya.html
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mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2017:224). 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

dengan menggunakan dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang (Sugiyono, 2013:240). Menurut (Arikunto, 2014:206) 

bahwa metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, 

agenda dan sebagainya.  

Di dalam melaksanakan teknik dokumentasi ini, peneliti mencari data 

laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang relevan demi kepentingan 

penelitian. Didalam melaksanakan dokumentasi ini peneliti mengumpulkan 

informasi mengenai laporan keuangan dan laporan tahunan bank umum swasta 

nasional devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2012-2016. 

 

3.3 Rancangan Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan salah satu kegiatan penelitian berupa proses 

penyusunan dan pengelolaan data guna menafsir data yang telah diperoleh dari 

laporan. Menurut Bogdan dalam (Sugiyono, 2017:224) menyatakan bahwa,” Data 

analysis is the process of systematically searching and arranging the interview 

transcripts, field notes, and other materials that you accumulate to increase your 

own understanding of them and to enable you to present what you have discovered 

to others”. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

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

sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain. 

Teknik analisis data merupakan suatu cara untuk mengukur, mengolah dan 

menganalisis data tersebut. Menurut (Sugiyono, 2012:206) mengemukakan analisis 

data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Teknik 

analisis data merupakan suatu cara untuk mengukur, mengolah dan menganalisis 
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data tersebut. Menurut Spradley dalam (Sugiyono, 2017:244) menyatakan bahwa, 

“Analysis of any kind involve a way of thingking. It refers to the systematic 

examination of something to determine its parts, the relation among parts, and the 

relationship to the whole. Analysis is a seach for patterns”. Analisis dalam 

penelitian jenis apapun, adalah merupakan cara berfikir. Hal itu berkaitan dengan 

pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian , hubungan 

antar bagian, dan hubungan dengan keseluruhan. Analisis adalah untuk mecari pola. 

3.3.1 Rancangan Analisis Data Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan bentuk analisis data untuk menguji 

generalisasi hasil penelitian yang didasarkan atas satu sampel. Analisis deskriptif 

ini dilakukan melalui pengujian hipotesis deskriptif. Hasil analisisnya adalah 

apakah hipotesis penelitian dapat digeneralisasikan atau tidak. Jika hipotesis nol 

(H0) diterima, berarti hasil penelitian dapat digeneralisasikan (Misbahuddin & Iqbal 

Hasan, 2013:258). Menurut (Sekaran, 2014:15) analisis deskriptif dilakukan untuk 

mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang 

diteliti dalam suatu situasi. Adapun langkah dalam cara pengujiannya adalah 

sebagai berikut: 

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa rancangan analisis data 

deskriptif yang digunakan untuk menghitung  tingkat kesehatan bank dengan 

menggunakan motode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, 

Earnings, Capital) yaitu dengan cara mendeskripsikan setiap indikator-indikator 

variabel tersebut dari hasil pengumpulan data yang didapat. Teknik yang digunakan 

dalam menganalisis data yang diperoleh adalah dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif, langkah-langkah teknik analisis data adalah sebagai berikut: 

1. Profil risiko (Risk profile) 

Risk profile dihitung dengan menggunakan rasio Non Performing Loan 

(NPL) untuk menghitung risiko kredit dan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) untuk 

menghitung risiko likuiditas yang diatur dalam PBI No.13/1/PBI/2011. 

a. Non Performing Loan (NPL) 

NPL =
Kredit Bermasalah

Total Kredit 
𝑥100% 

(Jumingan, 2011:245) 
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Setelah mendapatkan hasil dari rumus NPL, setiap bank menetapkan 

peringkat yang ditunjukan dalam tabel 3.5 sebagai berikut: 

TABEL 3.5 

MATRIKS KRITERIA PENETAPAN PERINGKAT 

NON PERFORMING LOAN ( NPL) 

Peringkat Kriteria Keterangan 

1 0% < NPL < 2% Sangat Sehat 

2 2% ≤ NPL < 5% Sehat 

3 5% ≤ NPL ≤ 8% Cukup Sehat 

4 8% < NPL ≤ 11% Kurang Sehat 

5 NPL > 11% Tidak Sehat 

Sumber: Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2012 

b. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

 

 

 

Setelah mendapatkan hasil dari rumus LDR, setiap bank menetapkan 

peringkat yang ditunjukan dalam tabel 3.6 sebagai berikut: 

TABEL 3.6 

MATRIKS KRITERIA PENETAPAN PERINGKAT 

LOAN TO DEPOSIT RATIO (LDR) 

Peringkat Kriteria Keterangan 

1 50% < LDR ≤ 75% Sangat Sehat 

2 75%  < LDR ≤ 85% Sehat 

3 85%  < LDR ≤ 100% Cukup Sehat 

4 100%  < LDR ≤ 120% Kurang Sehat 

5 LDR > 120% Tidak Sehat 

Sumber: Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2012 

2. Good Corporate Governance 

LDR =
Total Kredit 

Dana Pihak Ketiga 
𝑥100% 

(Irmayanto, 2009:90) 
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Penilaian terhadap faktor good corporate governance menggunakan sistem 

self assessment dimana masing-masing bank menghitung sendiri komponennya 

didasarkan oleh SE BI No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 mengenai 

pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum. Penilaian faktor GCG 

dilakukan atas sebelas faktor penilaian pelaksanaan GCG yang diwujudkan 

kedalam dalam tiga aspek governance yang terdiri atas governance structure, 

governance process, dan governance outcome dengan bobot masing-masing yaitu:  

TABEL 3.7 

ASPEK PENILAIAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) 

No. Aspek yang dinilai Bobot 

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan 

komisaris 

10% 

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi 20% 

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite 10% 

4. Penanganan benturan kepentingan 10% 

5. Penerapan fungsi kepatuhan bank 5% 

6. Penerapan fungsi audit intern 5% 

7. Penerapan fungsi audit ekstern 5% 

8. Penerapan fungsi manajemen risiko (related party) dan 

debitur besar (large exposure) 

7,5% 

9. Penyediaan dana kepada pihak terkait & penyediaan 

dana berskala besar 

7,5% 

10 Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, 

laporan keuangan GCG dan laporan intern 

15% 

11. Rencana strategis bank 5% 

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/ DPNP 

Setelah mendapatkan bobot dari masing-masing aspek tersebut, setiap bank 

menetapkan peringkat yang ditunjukan dalam tabel 3.8 sebagai berikut: 

TABEL 3.8 

MATRIKS KRITERIA PENETAPAN PERINGKAT 

GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) 

Peringkat Kriteria Keterangan 

1 Nilai Komposit < 1,5 Sangat Baik 

2 1,5 ≥ Nilai Komposit < 2,5 Baik 

3 2,5 ≥ Nilai Komposit < 3,5 Cukup Baik 

4 3,5 ≥ Nilai Komposit < 4,5 Kurang Baik 
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5 4,5 ≥ Nilai Komposit < 5 Tidak Baik 

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP/2007 

Pada penelitian ini, peneliti tidak melakukan perhitungan langsung pada 

faktor GCG dikarenakan keterbatasan data sehingga peneliti menilai faktor GCG 

dengan cara melihat hasil self assessment yang telah dipublikasikan oleh bank. 

3. Rentabilitas (Earning) 

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 

Oktober 2011, parameter penilaian kinerja bank dalam menghasilkan laba (earning) 

dapat dihitung dengan menggunakan rasio return on asset (ROA) dan net interest 

margin (NIM). 

a. Return on asset (ROA)  

 

 

 

Setelah mendapatkan hasil dari rumus ROA, setiap bank menetapkan 

peringkat yang ditunjukan dalam tabel 3.9 sebagai berikut: 

TABEL 3.9 

MATRIKS KRITERIA PENETAPAN PERINGKAT 

RETURN ON ASSET (ROA) 

Peringkat Kriteria Keterangan 

1 ROA > 1,5% Sangat Sehat 

2 1,25% < ROA ≤ 1,5% Sehat 

3 0,5% < ROA ≤ 1,25% Cukup Sehat 

4 0% < ROA ≤ 0,5% Kurang Sehat 

5 ROA ≤ 0% Tidak Sehat 

Sumber: Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2012 

b. Net interest margin (NIM) 

 

 

 

ROA  =
Laba Sebelum Pajak 

Rata −  Rata Total Aset 
𝑥100% 

(Kasmir, 2010:286) 

 

 

NIM   =
Pendapatan Bunga Bersih

Rata −  Rata Aktiva Produktif
𝑥100% 

(Taswan, 2010) 
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Setelah mendapatkan hasil dari rumus NIM, setiap bank menetapkan 

peringkat yang ditunjukan dalam tabel 3.10 sebagai berikut: 

TABEL 3.10 

MATRIKS KRITERIA PENETAPAN PERINGKAT 

NET INTEREST MARGIN (NIM) 

Peringkat Kriteria Keterangan 

1 NIM > 3% Sangat Sehat 

2 2% < NIM ≤ 3% Sehat 

3 1,5%  < NIM ≤  2% Cukup Sehat 

4 1% < NIM ≤  1,5% Kurang Sehat 

5 NIM ≤ 1% Tidak Sehat 

Sumber: Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2012 

4. Permodalan (Capital) 

Berdasarkan SE BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, penilaian 

faktor permodalan (capital) meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan 

permodalan serta penilaian mengenai pengelolaan permodalan bank. Faktor capital 

dapat diukur dengan menggunakan Capital Adequacy Ratio (CAR). 

 

 

 

 

Setelah mendapatkan hasil dari rumus CAR, setiap bank menetapkan 

peringkat yang ditunjukan dalam tabel 3.11 sebagai berikut: 

TABEL 3.11 

MATRIKS KRITERIA PENETAPAN PERINGKAT 

CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) 

Peringkat Kriteria Keterangan 

1 CAR ≥ 12% Sangat Sehat 

2 9%  ≤ CAR < 12% Sehat 

3 8%  ≤ CAR <  9% Cukup Sehat 

4 6% < CAR <  8% Kurang Sehat 

5 CAR  ≥ 6% Tidak Sehat 

Sumber: Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2012 

CAR =
Modal

Aktiva tertimbang menurut resiko 
𝑥100% 

(Kasmir, 2010:286) 
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5. Penilaian Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank 

Hasil penilaian tingkat kesehatan Bank Umum berdasarkan Metode RGEC 

(Risk profile, Good Corporate Governance, earnings, dan Capital) dapat disajikan 

dalam Tabel 3.12 sebagai berikut 

TABEL 3.12 

PENILAIAN PERINGKAT KOMPOSIT TINGKAT KESEHATAN BANK 

Tahun 
Komponen 

Faktor 
Rasio Nilai 

Peringkat 
Kriteria Ket. 

Peringkat 

Komposit 1 2 3 4 5 

 

Risk Profile NPL        
 

 

LDR        

Good 

Corporate 

Governance 

Self 

assessment 
     

 

  

Earning ROA        
 

NIM        

Capital CAR         

Nilai 

Komposit 
        

 

Risk Profile NPL        
 

 

 LDR        

Good 

Corporate 

Governance 

Self 

assessment 
        

Earning ROA        
 

 NIM        

Capital CAR         

Nilai 

Komposit 
        

 

Risk Profile NPL         

 

 LDR         

Good 

Corporate 

Governance 

Self 

assessment 
        

Earning ROA        
 

 NIM        

Capital CAR         

Nilai 

Komposit 
        

 

Risk Profile NPL        
 

 

 LDR        

Good 

Corporate 

Governance 

Self 

assessment 
        

Earning ROA        
 

 NIM        

Capital CAR         
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Tahun 
Komponen 

Faktor 
Rasio Nilai 

Peringkat 
Kriteria Ket. 

Peringkat 

Komposit 1 2 3 4 5 

Nilai 

Komposit 
        

 

Risk Profile NPL        
 

 

 LDR        

Good 

Corporate 

Governance 

Self 

assessment 
        

Earning ROA        
 

 NIM        

Capital CAR         

Nilai 

Komposit 
       

 

 

Peringkat komposit tingkat kesehatan bank ditetapkan berdasarkan analisis 

secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip umum penilaian tingkat kesehatan bank umum. 

TABEL 3.13 

MATRIKS KRITERIA PENETAPAN PERINGKAT KOMPOSIT 

Peringkat Penjelasan 

PK 1 Mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat 

sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang 

signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal 

lainnya tercermin dari peringkat faktor faktor penilaian, antara lain 

profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang 

secara umum sangat baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara 

umum kelemahan tersebut tidak signifikan. 

PK 2 Mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga 

dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari 

perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari 

peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, 

penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum 

baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan 

tersebut kurang signifikan. 

PK 3 Mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup sehat 

sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang 

signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal 

lainnya tercermin dari peringkat faktor faktor penilaian, antara lain 

profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang 

secara umum cukup baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara 

umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan apabila tidak 
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Peringkat Penjelasan 

berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu 

kelangsungan usaha bank. 

PK 4 Mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat 

sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif 

yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal 

lainnya tercermin dari peringkat faktor faktor penilaian, antara lain 

profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang 

secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan yang secara umum 

signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen 

serta mengganggu kelangsungan usaha bank. 

PK 5 Mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat 

sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang 

signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal 

lainnya tercermin dari peringkat faktor faktor penilaian, antara lain 

profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang 

secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan yang secara umum 

sangatsignifikan sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan 

dukungan dana dari pemegang saham atau sumber dana dari pihak 

lain untuk memperkuat kondisi keuangan bank. 

Sumber: Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011 

Nilai komposit untuk rasio keuangan masing-masing komponen yang 

menempati peringkat komposit akan bernilai sebagai berikut: 

a) Peringkat 1 = setiap kali ceklist dikalikan dengan 5 

b) Peringkat 2 = setiap kali ceklist dikalikan dengan 4 

c) Peringkat 3 = setiap kali ceklist dikalikan dengan 3 

d) Peringkat 4 = setiap kali ceklist dikalikan dengan 2 

e) Peringkat 5 = setiap kali ceklist dikalikan dengan 1 

Nilai komposit yang telah diperoleh dari mengalikan tiap ceklist kemudian 

ditentukan bobotnya dengan mempersentasekan. Adapun bobot/persentase untuk 

menentukan peringkat komposit keseluruhan komponen sebagai berikut: 

TABEL 3.14 

PERINGKAT KOMPOSIT TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN 

MENGGUNAKAN METODE RGEC 

Bobot Peringkat Komposit Keterangan 

86-100 PK 1 Sangat Sehat 

71-85 PK 2 Sehat 
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Bobot Peringkat Komposit Keterangan 

61-70 PK 3 Cukup Sehat 

41-60 PK 4 Kurang Sehat 

<40 PK 5 Tidak Sehat 

Sumber: Refmasari dan Ngadirin Setiawan Tahun 2014 

Peringkat komposit tingkat kesehatan bank ditetapkan berdasarkan  analisis 

secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip umum penilaian tingkat kesehatan bank umum. 

Penetapan Peringkat Komposit dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat Komposit 

yakni Peringkat Komposit 1 (PK-1), Peringkat Komposit 2 (PK-2), Peringkat 

Komposit 3 (PK-3), Peringkat Komposit 4 (PK-4), dan Peringkat Komposit 5 (PK-

5). Urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan kondisi Bank yang 

lebih sehat. 

 

3.3.2 Rancangan Analisis Data Verifikatif  

Analisis verifikatif dipergunakan untuk menguji hipotesis dengan 

menggunakan uji statistik dan menitikberatkan pada pengungkapan perilaku 

variabel penelitian. Pengolahan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

analisis regresi linear multipel. Sebelum dilakukannya analisis regresi linear 

multipel maka digunakan terlebih dahulu uji asumsi klasik. Adapun tahapannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Uji Asumsi Klasik  

Model regresi linier multipel dapat disebut sebagai model yang baik jika 

model tersebut memenuhi asumsi klasik statistik yang terdiri dari asumsi 

normalitas, linearitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang 

diperoleh dapat menghasilkan estimator linear yang baik. Agar dalam analisis 

regresi diperoleh model regresi yang bisa dipertanggungjawabkan, maka harus 

diperhatikan asumsi-asumsi berikut (Hair et al dalam Siti Resmi, 2002:289): 

a. Terdapat hubungan linear antara variabel bebas dan variabel terikat. 
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b. Besarnya varians error (faktor pengganggu) bernilai konstan untuk seluruh 

nilai variabel bebas (bersifat homoscedasticity) 

c. Independensi dari error (non autocorrelation) 

d. Normalitas dari distribusi error. 

Dalam analisis regresi linear multipel perlu menghindari penyimpangan 

asumsi klasik supaya tidak timbul masalah dalam penggunaan analisis tersebut. 

Untuk tujuan tersebut maka harus dilakukan pengujian terhadap tiga asumsi klasik 

berikut ini: 

a. Uji Normalitas  

Menurut (Erlina, 2007:103) menyatakan bahwa tujuan uji normalitas adalah 

untuk mengetahui apakah model korelasi variabel pengganggu residual memiliki 

distribusi normal. Pengujian ini diperlukan karena untuk melakukan uji t dan uji F 

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini 

dilanggar atau tidak dipenuhi maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah 

sampel kecil (Ghozali, 2009:110). Untuk melakukan uji, penulis mendasarkan pada 

uji statistik.  Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual 

adalah salah satunya melalui uji statistik parametik Kolmogrov-Smirnov. Jika nilai 

Asymp.sig > nilai signifikansi (0,05) maka data berdistribusi normal.  

 

 

b. Uji Multikoleniaritas  

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

bebasnya. Dengan menggunakan nilai tolerance, nilai yang terbentuk harus di atas 

10% dengan menggunakan VIF (Variance Inflation Faktor), nilai yang terbentuk 

harus kurang dari 10, bila tidak maka akan terjadi multikolinieritas dan model 

regresi tidak layak untuk digunakan (Sanusi, 2013:91). 

c. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang 

lain. Jika variance dari residual satu kesatu pengamatan yang lain tetap, maka 
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disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dengan melihat grafik plot 

antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Jika 

tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 

pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2009:69).  

2. Analisis Regresi Linear Multipel 

Regresi linear multipel merupakan suatu persamaan yang menggambarkan 

hubungan antara dua atau lebih variabel bebas dengan satu variabel terikat. Regresi 

linier mutipel diterapkan pada penelitian ini untuk menunjukkan hubungan antara 

variabel terikat (Y) dengan variabel bebas (X) yaitu menggunakan persamaan 

sebagai berikut :  

Y= a + β1X1 + β 2X2 + …. + β nXn 

(Sugiyono, 2017:275) 

Keterangan :  

Y = Variabel terikat (Harga Saham)  

a  = Konstanta  

β 1, β 2, β 3, β 4, β 5, β 6  = Koefisiensi regresi masing-masing variabel 

X1, X2, X3, X4, X5, X6  = Variabel bebas (NPL, LDR,GCG,ROA,NIM,CAR) 

3.3.3 Pengujian Hipotesis  

Hipotesis pada dasarnya merupakan suatu hubungan yang diperkirakan 

secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk 

pernyataan yang dapat diuji (Sekaran, 2014:135). Untuk dapat diuji, suatu hipotesis 

haruslah dinyatakan secara kuantitatif. Pengujian hipotesis pada penelitian ini 

menggunakan uji F dan uji t.  

a. Uji Keberartian Regresi (Uji F) 

Untuk mengetahui apakah regresi dapat digunakan untuk mengambil 

kesimpulan menggunakan uji keberartian regresi dengan prosedur sebagai berikut:  

1. H0 : Regresi tidak berarti  

H1 : Regresi berarti 
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2. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan 0,05 dengan derajat 

bebas (n-k), dimana n: jumlah pengamatan dan k: jumlah variabel. 

3. Dengan F hitung sebesar: 

𝐹 =
JK(Reg)/k

JK(S)/(n − k − 1)
 

(Sudjana, 2013:91) 

Keterangan:  

F    = Nilai F  

JK(Reg)  = Jumlah kuadrat regresi  

JK(S)  = Jumlah kuadrat sisa  

k    = Jumlah variabel  

n    = Jumlah pengamatan  

4. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:  

a. Ho diterima jika F hitung ≤ F tabel  

b. Ho ditolak jika F hitung > F tabel 

b. Uji Keberartian Koefisien Regresi (Uji t) 

Uji keberartian koefisien regresi dilakukan melalui uji t dengan cara 

membandingkan antara thitung dengan ttabel dari koefisien regresi tiap variabel 

independen. Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen 

memiliki pengaruh yang berarti terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini uji 

t  hipotesis statistik yang digunakan, yaitu :  

Hipotesis Statistik 1 :  

H₀:β₁= 0, Tingkat kesehatan bank (NPL) tidak berpengaruh terhadap harga 

saham 

H1:β₁≠0, Tingkat kesehatan bank (NPL) berpengaruh terhadap harga saham 

Hipotesis Statistik 2:  

H₀:β₂= 0, Tingkat kesehatan bank (LDR) tidak berpengaruh terhadap harga 

saham 

H₂:β₂>0, Tingkat kesehatan bank (LDR) berpengaruh positif terhadap harga 

saham 
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Hipotesis Statistik 3:  

H₀:β3=0, Tingkat kesehatan bank (GCG) tidak berpengaruh terhadap harga 

saham 

H3:β3≠0, Tingkat kesehatan bank (GCG) berpengaruh terhadap harga saham 

Hipotesis Statistik 4:  

H₀:β4=0, Tingkat kesehatan bank (ROA) tidak berpengaruh terhadap harga 

saham 

H4:β4>0, Tingkat kesehatan bank (ROA) berpengaruh positif terhadap harga 

saham 

Hipotesis Statistik 5:  

H₀:β5=0, Tingkat kesehatan bank (NIM) tidak berpengaruh terhadap harga 

saham 

H5:β5≠0, Tingkat kesehatan bank (NIM) berpengaruh terhadap harga saham 

Hipotesis Statistik 6:  

H₀:β6=0, Tingkat kesehatan bank (CAR) tidak berpengaruh terhadap harga 

saham 

H6:β6>0, Tingkat kesehatan bank (CAR) berpengaruh positif terhadap harga 

saham 

Penggunaan rumus thitung dapat dilihat dalam persamaan berikut :  

Sy.12…k = 
JK (S)

(n−k−1)
 

Sbi =
Sy.12…k

∑ xij  (1 − Ri)
 

t =  
bi

Sbi
 

(Sudjana, 2003:110-111) 

Keterangan :  

tℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = Nilai t 

bi = Koefisisen regresi variabel  

Sbi = Standar error variabel 
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Selanjutnya hasil thitung  dibandingkan dengan ttabel dengan ketentuan taraf 

signifikansi 5% (α = 0,05) uji dua pihak. Kriteria pengambilan keputusan untuk 

hipotesis yang diajukan adalah :  

a. H₀ diterima bila -ttabel ˂ thitung ≤  ttabel  

b. H₀ ditolak bila -thitung ≤  ttabel atau thitung  >  ttabel 


