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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah menganalisis efisiensi 

teknik dan data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu penelitian 

yang menganalisis data yang berbentuk angka. Ini dilakukan dalam waktu 

5 tahun, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 untuk variabel 

kompensasi CEO serta kinerja perbankan dan tahun 2014 sampai dengan 

tahun 2018 untuk variabel opini audit going concern. Penelitian ini 

dilakukan dengan melihat laporan keuangan dari sektor perbankan  yang ada 

di Indonesia. 

Untuk kompensasi CEO dilihat pada tahun bersangkutan untuk 

melihat kinerja perbankan ditahun yang bersangkutan pula. Untuk opini 

audit going concern dilihat pada tahun sebelumnya untuk melihat kinerja 

perbankan pada tahun yang bersangkutan. 

3.2 Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel 

pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan 

instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012:hlm 

13). Selain itu dikatakan penelitian kuantitatif dikarenakan variabel yang 

diteliti merupakan efisiensi dari kinerja perbankan  yang dipengaruhi 

kompensasi CEO dan opini audit going concern yang diterima yang diukur 

menggunakan data berupa angka-angka. Adapun data yang berupa angka 

tersebut berasal dari laporan keuangan perbankan  
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Selain itu untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dalam 

melakukan penelitian, penggunaan metode yang tepat akan membantu 

untuk mencapai tujuan penelitian. Dengan metode penelitian, peneliti akan 

menjelaskan kondisi suatu variabel atau menjelaskan keterkaitan antara 

variabel yang mempengaruhi dengan variabel yang dipengaruhi. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan dua metode yaitu metode evaluasi. 

Sugiyono (2007, hlm. 9) penelitian evaluasi dapat dinyatakan 

sebagai evaluasi, tetapi dalam hal lain juga dapat dinyatakan sebagai 

penelitian. Sebagai evaluasi berarti hal ini merupakan bagian dari proses 

pembuatan keputusan, yaitu untuk membandingkan suatu kejadian, 

kegiatan dan produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan. 

Evaluasi sebagai penelitian berarti berfungsi untuk menjelaskan fenomena. 

Penelitian evaluasi ini dilakukan untuk menganalisis efisiensi suatu kinerja 

yang nantinya akan digunakan sebagai evaluasi untuk kedepannya. Disini 

dilakukan evaluasi kinerja terhadap perbankan  yang dipengaruhi oleh 

kompensasi CEO dan opini audit going concern. 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah karakteristik partisipan atau situasi pada suatu 

penelitian yang memiliki nilai berbeda pada studi tersebut. Suatu variabel 

harus memiliki variasi atau perbedaan nilai atau level/kategori (Willy, 

2015:17) dalam suatu penelitian tidak akan lepas dari variabel-variabel yang 

menjadi fokus untuk diteliti oleh peniliti sebagai dasar melakukan 

penelitian.  

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen, yaitu 

kompensasi CEO dan opini audit going concern, sedangkan variabel 

dependen adalah kinerja perbankan . 

3.3.1 Kinerja Perbankan  

Kinerja perbankan  diukur menggunakan Data Envelopment 

Analysis (DEA). DEA biasanya digunakan mengukur efisiensi relatif 

organisasi atau perusahaan. Menurut DEA, hasil perbandingan 
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antara Unit Kegiatan Ekonom (UKE) yang satu dapat bandingkan 

efisiensi relatifnya dengan UKE yang lain dengan syarat output dan 

input yang digunakan sama (Djuitaningsih & Ristiawatil, 2007). 

Semakin efisien perbankan  dibanding dengan perbankan 

lainnya, maka semakin baik kinerja yang dihasilkan oleh perbankan 

. Output dan input yang digunakan antara lain: 

a. Output yang digunakan adalah laba yang dihasilkan oleh 

perbankan karena laba merupakan salah satu instrument yang 

mencerminkan perusahaan tersebut telah mencapai salah satu 

tujuan utama yang ingin dicapai. Selain itu output yang 

digunakan lainnya yaitu piutang yang diberikan. 

b. Input yang digunakan adalah beban piutang tak tertagih yang 

dikeluarkan perbankan sebagai salah satu risiko yang dihadapi 

perbankan apabila beban tersebut semakin besar. Selain itu input 

yang digunakan yaitu dana pihak ketiga sebagai salah satu 

penghasil laba bersih perbankan. 

Efisiensi perbankan  diukur dengan menghitung rasio antara output 

dengan input perbankan . Dengan rumus: 

Hs = 
∑ 𝑼𝒊𝒀𝒊𝒔𝒎

𝒊=𝟏

∑ 𝑽𝒊𝑺𝒊𝒔𝒏
𝒊=𝟏

 

Dimana :  

Hs : Efisiensi   

Yis : Jumlah Output i  

Xjs : Jumlah Input j  

Ui : Bobot Output i  

Vj : Bobot Input j, dan dihitung dari 1 ke m serta j dihitung dari 

1 ke n. 

Pengukuran efisiensi kinerja menunjukkan adanya 

penggunaan satu variabel input dan satu variabel output. Rasio 
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efisiensi (Hs), kemudian dimaksimalkan dengan kendala sebagai 

berikut: 

 

∑ 𝑼𝒊𝒀𝒊𝒔𝒎
𝒊=𝟏

∑ 𝑽𝒊𝑺𝒊𝒔𝒏
𝒊=𝟏

≤ 𝟏; 𝒓 = 𝟏, … . , 𝑵 

 

Dimana: Ui dan Vj ≥ 0  

Dimana n menunjukkan jumlah perbankan  dalam sampel. 

Pertidaksamaan pertama menunjukkan adanya rasio efisiensi 

perusahaan tidak lebih dari 1, sementara pertidaksamaan kedua 

berbobot positif. Angka rasio akan bervariasi antara 0 sampai 1 

atau 100%. Sebaliknya jika mendekati 0 menunjukkan efisiensi 

perbankan  yang semakin rendah atau terjadi inefisiensi. 

3.3.2 Kompensasi CEO 

Dalam penelitian ini kompensasi CEO sebagai variabel 

independen yang diharapkan berpengaruh terhadap kinerja yang 

dihasilkan dan menggunakan komponen total yang diterima oleh 

para eksekutif perusahaan berupa gaji pokok, bonus tahunan, 

insentif jangka panjang dan penghasilan tambahan lainnya. 

Eksekutif atau CEO biasanya adalah orang-orang yang 

berada pada posisi dua tingkat teratas dalam perusahaan, seperti 

direktur utama, wakil direktur utama, direktur, manajer eksekutif 

termasuk didalamnya komisaris utama dan komisaris. 

𝑋₁ ∶ 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑠𝑖 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐶𝐸𝑂 

3.3.3 Opini Audit Going concern 

Opini audit going concern diukur dengan menggunakan 

variabel dummy. Kategori 1 yaitu untuk perbankan  yang menerima 

opini audit going concern dan kategori 0 untuk perbankan  yang 

tidak menerima opini audit going concern. 
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Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk 

mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatitf. Variabel 

dummy merupakan variabel yang bersifat katerogikal yang diduga 

mempunyai pengaruh terhadap variabel yang bersifat berkelanjutan. 

Variabel dummy sering juga disebut variabel boneka, binary,  

kategorik dan dikotom. Variabel dummy hanya mempunya 2 (dua) 

nilai yaitu 1 dan nilai 0. 

3.3.4 Variabel Kontrol 

a. Ukuran Perusahaan 

Perusahaan yang relative besar akan memiliki kemampuan 

yang besar juga dalam melakukan pembayaran kompensasi 

kepada CEO (Sigler & Carolina, 2011). Penelitian lain 

mengatakan bahwa ukuran perusahaan adalah hal utama yang 

menentukan kompensasi. Ukuran perusahaan memainkan 

peranan penting dalam menjelaskan hubungan nya dengan 

kompensasi, nilai yang lebih besar dalam pemberian 

kompensasi kepada eksekutif diikuti dengan ukuran perusahaan 

(Darmadi, 2011). 

Selain itu ukuran perusahaan mencerminkan penjualan yang 

diperoleh perusahaan. Penjualan yang tinggi akan 

mempengaruhi laba yang didapat perusahaan dan perusahan 

dengan ukuran besar cenderung mendapat perhatian. Dengan 

demikian perusahaan besar cenderung untuk menjaga kondisi 

keuangannya dan untuk menjaga hal tersebut perusahaan harus 

mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang dihasilkan 

perusahaan. 

Variabel ukuran perusahaan diukur dengan log natural total 

asset karena merupakan proksi yang lebih umum.  

𝑈𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 = ln 𝑜𝑓 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 
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b. Solvabilitas 

Solvabilitas menunjukan seberapa besar kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Semakin 

besar kewajiban/hutang maka kemampuan untuk membayarnya 

semakin rendah. Maka dengan itu bank harus dapat 

mengendalikan rasio antar hutang dan asset.  

Untuk meningkatkan laba perusahaan, maka tingkat asetnya 

harus dioptimalkan. Artinya semakin besar asset yang 

digunakan maka semakin pula laba yang akan dihasilkan. Hal 

ini sesuai dengan fungsi perbankan sebagai penghimpun dan 

menyalurkan dana kepada masyarakat. Dana yang berasal dari 

masyarakat bisa berupa tabungan dan deposito yang 

konsekuensinya adalah adanya kewajiban membayar bunga. 

Semakin tinggi kewajiban yang harus dibayarkan maka semakin 

tinggi pula bunga yang dibayarkan (Mulyani & Budiman, 

2017). Maka dari itu bank harus mengalokasikan dana tersebut 

sebagai kredit kepada nasabah. Apabila pendapatan kredit ini 

lebih besar daripada beban bunga, maka bank akan 

mendapatkan keuntungan/profit. 

Variabel solvabilitas diukur dengan total liabilitas dibagi 

dengan total asset. 

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

 

3.3.5 Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Operasional variabel pada penelitian ini disajikan dalam sebagai 

berikut: 
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Table 2 

Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Indikator Formula 

Kompensasi 

CEO 

Total Kompensasi  𝐾𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑠𝑖

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐶𝐸𝑂 

Opini Audit 

Going concern 

Variabel dummy Kategori 1 yaitu perbankan 

yang menerima opini audit 

going concern dan 0 untuk 

perbankan  yang tidak 

menerima opini audit going 

concern. 

 

 

Kinerja Nilai DEA, dengan: 

- Variabel Input, 

Beban piutang 

tak tertagih dan 

dana pihak ketiga 

- Variabel Output, 

Laba dan piutang 

 

∑ 𝑼𝒊𝒀𝒊𝒔𝒎
𝒊=𝟏

∑ 𝑽𝒊𝑺𝒊𝒔𝒏
𝒊=𝟏

≤ 𝟏; 𝒓

= 𝟏, … . , 𝑵 

 

Ukuran 

perusahaan 

Total Aset 𝑈𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛

= ln 𝑜𝑓 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 

Solvabilitas - Total Liabilitas 

- Total Aset 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
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3.4 Pupulasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perbankan  yang ada di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama periode 2014 sampai dengan tahun 2019. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive 

sampling yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu misalnya 

akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan maka sampel sumber 

data nya adalah orang yang ahli makanan (Sugiyono, 2007) berarti 

pemilihan sampel secara tidak acak dimana informasinya diperoleh dari 

pertimbangan tertentu. Kriteria sampel yang digunakan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Bank  yang terdaftar pada BEI. 

b. Sampel berupa laporan keuangan perbankan   yang konsisten 

menerbitkan laporan keuangan setiap tahunnya mulai dari tahun 2014 

sampai dengan tahun 2019. 

c. Laporan keuangan yang menggunakan mata uang rupiah selama periode 

yang dibutuhkan. 

d. Perusahaan memiliki data lengkap mengenai informasi yang meliputi 

laba yang diterima, beban piutang tak tertagih, dana pihak ketiga, 

piutang, kompensasi CEO dan laporan audit independen.  

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan metode dokumentasi, yaitu yang menghimpun informasi dan 

data dari literatur-literatur, metode studi pustaka dan laporan keuangan yang 

dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan 

keungan pada BEI dan web resmi setiap sektor selama periode 2014 sampai 

dengan tahun 2019. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Partial Least Sqare (PLS) 

Dalam melakukan penelitian kuantitatif salah satunya dengan 

menggunakan metode Partial Least Square (PLS). PLS adalah 

teknik statiska multivariate yang melakukan perbandingan antara 

variabel dependen berganda dan variabel independen berganda. PLS 

adalah salah satu metode statistic SEM berbasis varian yang didesain 

untuk menyelesaikan regresi dalam permasalah spesifik pada data, 

seperti ukuran sampel penelitian kecil, adanya data yang hilang dan 

multikolonieritas (Hiu & Anastasia, 2020). Masing-masing 

hipostesis akan dianalisis dengan software SmartPLS 3.0 untuk 

menguji hubungan setiap variabel. 

PLS adalah analisis yang fungsi utamanya untuk perancangan 

model, tetapi juga dapat digunakan untuk konfirmasi teori. Fungsi 

PLS jika dikelompokan menjadi 2 bagian, yaitu inner model dan 

outer model. Outer model lebih kearah untuk menguji validitas dan 

realibilitas, sedangkan inner model lebih kaearah regresi yaitu untuk 

menilai pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. 

3.6.2 Model Spesifikasi 

Model spesifikasi pada PLS dilakukan dengan membuat sebuah path 

diagram yang menggambarkan hubungan antara variabel dependen 

dan variabel independen (model structural/inner model) dan 

hubungan antara variabel independen dan variabel dependen 

terhadap indikatornya masing masing (model pegukuran/outer 

model). Berikut model spesifikasi pada penelitian ini: 
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Gambar 3. 1 

Model Spesifikasi 

 

Dimana : 

X1   : Kompensasi CEO 

X2   : Opini Audit Going Concern 

Z1   : Ukuran Perusahaan (Variabel Kontrol) 

Z2   : Solvabilitas (Variabel Kontrol) 

Y  : Kinerja Perbankan 

KC2   : Indikator Kompensasi CEO 

OAGC3  : Indikator Opini Audit Going Concern 

UP4   : Indikator Ukuran Perusahaan (Variabel Kontrol) 

S5   : Indikator Solvabilitas (Variabel Kontrol) 

KP1  : Indikator Kinerja Perbankan 

l  : Outer Loading 

ρ  : path coefficients 

3.6.3 Uji Outer Model 
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Uji outer model yaitu model pengukuran yang mengukur 

hubungan variabel laten atau pada penelitian ini adalah variabel 

independen dan variabel dependen dengan setiap indikatornya. 

Variabel laten ini menurut (Singgih, 2011:7) adalah variabel yang 

tidak dapat diukur secara langsung kecuali dengan setidaknya satu 

variabel manifest atau kita sebut sebagai indikator. Sedangkan 

variabel manifest adalah variabel yang digunakan untuk 

menjelaskan atau mengukur suatu variabel laten. 

 Menurut (Josephine & Harjanti, 2017) uji yang dilakukan 

pada outer model : 

a. Convergent Validity 

Nilai convergen validity adalah nilai loading faktor pada 

variabel laten dengan indikatornya. Dikatakan valid apabila nilai 

yang dihasilkan melebihi 0,7. 

b. Discriminant Validity 

Discriminant validity merupakan nilai cross loading faktor yang 

berguna untuk mengetahui apakah konstruk memiliki 

diskriminan yang memadai. Discriminant validity dapat dihitung 

dengan melihat nilai average variance extracted (AVE), apabila 

nilai AVE lebih besar dari 0,5 maka dapat dikatakan terpercaya 

atau valid. 

c. Composite Realibility 

Variabel dapat dikatakan memiliki reliabilitas yang baik apabila 

nilai composite realibility nya lebih besar dari 0,6. 

d. Cronbach Alpha 

Uji reliabilitas diperkuat dengan nilai cronbach alpha. Dikatakan 

reliabilitis apabila nilai yang dihasilkan lebih besar dari 0,6. 

Uji yang dilakukan diatas merupakan ujia outer model untuk 

indikator reflektif. Untuk indikator formatif dilakukan pengujian 

berbeda. Uji untuk indikator formatif yaitu : 
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a. Significance of weights 

Nilai weight indikator formatif dengan konstruknya harus 

signifikan. 

b. Uji Multikolinier 

Uji multikolinier dilakukan untuk mengetahui hubungan antar 

indikator. Untuk mengetahui apakah indikator mengalami 

multikolinier dengan melihat nilai VIF tidak lebih besar dari 10. 

3.6.4 Uji Inner Model 

a. R2 (R Square) 

Pengujian R square  merupakan cara untuk mengukur tingkat 

Goodness of Fit (GOF) suatu model structural. Nilai R-square 

digunakan untuk melihat berapa besar nilai variabel dependen 

yang dapat dijelaskan oleh variabel independen yang sedang 

diuji. Nilai R-square sebesar >0.67 (kuat), >0.33 

(moderat/lemah), >0.19 (lemah). 

b. F2 (F Square) 

F-square adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dampak 

relative dari suatu variabel indpenden terhadap variabel 

dependen. Perubahan nilai F-square saat variabel independen 

tertentu dihilangkan dari model, dapat digunakan untuk 

mengevaluasi apakah variabel yang dihilangkan memiliki 

dampak substantive pada variabel dependen. Nilai F-square 

sebesar >0.35 (berefek besar), >0.15 (berefek moderat/lemah), 

>0.02 (berefek kecil). 

c. Uji Signifikan 

Uji signifikan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

Nilai estimasi untuk hubungan jalur inner model digunakan 

untuk mengetahui signifikan dari hubungan-hubungan antar 
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variabel yang diuji. Dengan melihat nilai p value < 0.05, T 

hitung > T tabel dan melihat nilai  koefesien regresinya.
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