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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumbernya. Data 

pada penelitian ini diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan melalui website 

resmiwww.ojk.go.id. Sumber data penelitian ini diambil dari annual reportdan 

Laporan Kinerja KeuanganBank Umum periode tahun 2013 hingga tahun 2015. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perbankan di Indonesia. Adapun teknik 

pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling. Dalam teknik 

pengambilan sampel jenis ini, pengambilan sampel didasarkan pada pertimbangan-

pertimbangan tertentu.Karakteristik pada pengambilan sampel sebagai berikut : 

1. Kelompok Bank Umumdi Indonesia. 

2. Kelompok Bank Umumyang dapat ditemukan laporan kinerja keuangan 

yang lengkap selama periode 2013 – 2015. 

 

 

 

 

http://www.ojk.go.id/
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Tabel 3.1Sampel Penelitian 

Keterangan Jumlah 

Perusahaan 

Perbankan di Indonesia 118 Bank 

Bukan Bank Umum di Indonesia (23 Bank) 

Bank Umumyang tidak  ditemukan laporan 

keuangan tahunan yang lengkap selama 

periode 2013 – 2015 

(3 Bank Umum) 

Sampel Penelitian 92 Bank Umum 

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia 

3.3. Metode Analisis Data 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode 

dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan cara 

mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder. Sedangkan metode analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode regresi berganda. 

Metode regresi berganda merupakan analisis statistik yang menghubungkan antara 

dua variabel independen atau lebih dengan variabel dependen. Dalam analisis regresi 

berganda terdapat beberapa uji asumsi klasik yang harus dipenuhi agar persamaan 

yang dihasilkan akan valid jika digunakan. Pengujian asumsi klasik pada penelitian 

ini meliputi uni multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas, dan uji 

normalitas. 
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a. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas adalah suatu kondisi dimana terjadi hubungan yang 

kuat diantara variable bebas yang diikutsertakan dalam pembentukan model 

regresi. Dalam model regresi, suatu model harus terbebas dari gejala 

multikolinieritas yaitu tidak terdapat hubungan linier diantara variabel-variabel 

yang dimasukkan. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan 

Variance Inflation Factor (VIF). Model regresi yang baik yaitu dengan 

menghasilkan nilai VIF < 10 dan bila menghasilkan nilai VIF > 10 berarti 

terjadi multikolinieritas didalam model regresi. Sedangkan jika nilai Tolerance 

> 0,1 maka tidak terjadi multikolinieritas, tetapi apabila dihasilkan nilai 

Tolerance < 0,1 maka terjadi multikolinieritas didalam model regresi. 

b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dalam model regresi digunakan untuk menguji apakah 

terdapat korelasi antara kesalahan (error) pada periode t dengan kesalahan 

(error) pada periode t-1 (sebelumnya). Dengan demikian, uji autokorelasi 

hanya dapat dilakukan jika data penelitian yang digunakan berbentuk time 

series. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari 

autokorelasi. Untuk melihat ada tidaknya gejala autokorelasi digunakan uji 

Durbin-Watson (DW-test). Nilai DW (Durbin-Watson)kemudian dibandingkan 

dengan dL (lower) dan dU (upper bound). Hasil perbandingan akan 

menghasilkan kesimpulan seperti kriteria berikut : 

1. Jika DW < dL maka terdapat autokorelasi positif 
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2. Jika DW > (4 – dL) maka terdapat autokorelasi negative 

3. Jika dU < DW < (4 – dL) maka tidak terdapat autokorelasi 

4. Jika (4 – dU) < DW < (4 – dL) maka tidak dapat disimpulkan 

5. Jika dL < DW < dU maka tidak dapat disimpulkan 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variasi residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Dengan demikian variasi residual harus bersifat 

homoskedastisitas, yaitu pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lain 

sama agar memberikan pendugaan model yang akurat. Cara mendeteksi ada 

tidaknya heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser.  

Kriteria dalam uji Glejser yaitu : 

1. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedatisitas 

2. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas 

d. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan 

berdistribusi normal. Pendekatan untuk menguji normalitas data yaitu dengan 

menggunakan uji Kolmogorof-Smirnof (uji K-S). Uji K-S memiliki kriteria 

yaitu jika nilai signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi normal. Tetapi jika 

nilai signifikansi < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. 
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e. Model Regresi 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda 

dengan melihat pengaruh NPL, LDR, GWM, ROE, BOPO, dan ukuran perusahaan 

terhadap CAR. Model regresi yang digunakan dapat dirumuskan dengan persamaan 

sebagai berikut : 

CAR = α + 𝛃𝟏NPL + 𝛃𝟐LDR +𝛃𝟑GWM +𝛃𝟒ROE + 𝛃𝟓BOPO +𝛃𝟔Size +ε 

Keterangan : 

α   = konstanta persamaan regresi 

β1, β2, β3,β4, β5,β6 = koefisien regresi 

ε    = standart error 

f. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis pada penilitian ini dengan melakukan uji pengaruh dengan 

dengan menggunakan uji t. Uji t digunakan untuk mengetahui secara parsial apakah 

NPL, LDR, GWM, ROE, BOPO, dan Size mempunyai pengaruh terhadap CAR. 

Kriteria uji t adalah sebagai berikut: 

1. Nilai signifikan t < 0,05 maka ada pengaruh antara satu variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

2. Nilai signifikan t > 0,05 maka tidak ada pengaruh antara satu variabel 

independen terhadap variabel dependen. 


