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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Sampel dan Teknik Sampling 

Sampel dalam penelitian ini adalah adalah Perusahaan-perusahaan di sektor 

Perbankan Umum pada tahun 2014-2017.  Dalam pemilihan sampel, sampel 

dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik 

pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. 

Pemilihan sampel dengan menggunakan beberapa kriteria. Kriteria yang 

dimaksud adalah : 

i. Perusahaan bergerak di sektor perbankan umum dan terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

ii. Memiliki laporan tahunan 2014-2017 yang dapat diakses peneliti dari 

website Bursa Efek Indonesia 

Tabel 3.1. Kriteria Sampel 

 Sumber : Data Sekunder yang telah diolah, 2019 

 

Sampel 

No. Kriteria Jumlah 

1 

Perusahaan bergerak di sektor perbankan umum dan terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 43 

2 

Perusahaan perbankan umum yang memiliki laporan keuangan dalam 

periode 2014-2017  yang tidak dapat diakses dari website BEI  (5) 

Total 38 



 

23 

 

 Dengan kriteria diatas, maka didapat total sampel perusahaan perbankan 

sebanyak 43, pada penelitian kali ini peneliti hanya dapat menggunakan 38 

perusahaan karena beberapa perusahaan perbankan tidak mempublikasikan 

laporan keuangan dalam periode penelitian secara lengkap di website BEI. Bank 

Artos tidak mempublikasikan laporan keuangan tahun 2014 dan 2017, Bank 

Mutiara tidak mempublikasikan laporan keuangan tahun 2015 dan 2017 dan 

Bank of India, Bank Mestika Darma serta Bank Sinarmas tidak 

mempublikasikan laporan keuangan tahun 2015. 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

3.2.1. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa data keuangan yang 

dipublikasikan oleh Bank tiap tahunnya. Data ini merupakan data sekunder, 

yaitu data yang diunduh dari website perusahaan masing-masing. Data akan 

disusun secara cross section. 

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumen, 

yaitu pengumpulan data berupa laporan keuangan dari masing-masing website 

perusahaan sampel. 
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3.3. Analisis Data 

3.3.1. Alat Analisis Data 

Pada penelitian kali ini akan menggunakan  SPSS sebagai alat analisis 

data. 

3.3.2. Uji Statistik Deskriptif 

Pada penelitian kali ini, pertama-tama akan dilakukan uji statistic 

deskriptif. Uji ini berguna untuk memberikan ‘gambaran’/deskripsi 

suatu data. Untuk uji ini, deskripsi data penelitian akan dilihat melalui 

nilai rata-rata (mean), standar deviasi, serta nilai minimum dan 

maksimum data.  

3.3.3. Uji Asumsi Klasik 

Pada penelitian kali ini, akan dilakukan pengujian asumsi-asumsi 

klasik sebelum dilakukan analisis menggunakan regresi berganda. 

Pengujian asumsi klasik ini berupa uji normalitas, heteroskredasitas, 

autokorelasi dan multikolinieritas. 

a. Uji Normalitas 

Uji ini bertujuan menguji distribusi variable terikat dan bebas. 

Model regresi yang baik memiliki distribusi yang normal atau 

mendekati normal. Uji normalitas yang dilakukan dengan metode 

Kolmogorov-Smirnov. Jika hasil test untuk normalitas lebih dari 

0.05, maka dapat dikatakan data berdistribusi secara normal. 

 



 

25 

 

b. Uji Heteroskedasitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji model apakah dalam model regresi 

mengalami ketidaksamaan variance dari residu satu pengamatan 

terhadap yang lain.  Pada kali ini metode uji yang digunakan 

adalah Uji Glesjer Jika nilai signifikansi uji  lebih dari 0.05 maka 

dapat dikatakan data tidak mengandung heteroskedasitas. 

c. Uji Autokorelasi 

Uji ini bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi 

terdapat korelasi kesalahan penggangu pada periode t dengan 

periode sebelumnya (t-1). Jika ada korelasinya, maka dikatakan 

telah terjadi suatu autokorelasi. Suatu model yang baik seharusnya 

tidak terdapat autokorelasi. Masalah autokorelasi ini seringkali 

dialami oleh data time series. Uji autokorelasi ini biasanya 

menggunakan uji Durbin Watson. 

d. Uji Multikolinieritas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat  

adanya korelasi antar variable bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya antar variable bebasnya tidak berkorelasi. Cara 

mendeteksi adanya multikolinieritas adalah dengan tingkat 

Variance Inflation Factor (VIF). Jika salah satu variable bebas 
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memiliki VIF diatas 10, maka dapat dikatakan telah terjadi 

multikolinieritas. 

3.3.4. Model Penelitian 

Pada bagian ini dipaparkan mengenai model penelitian yang akan 

digunakan untuk menguji hipotesis penelitian kali ini. 

1. Pertumbuhan Kredit terhadap NPL 

Pada model ini akan diuji hubungsn pertumbuhan kredit terhadap 

NPL, sehingga NPL menjadi variable independen dan pertumbuhan 

kredit (LGrowth) merupakan variable dependen. Dimasukkan pula 

ukuran bank (SIZE) yang merupakan Ln (log natural) dari total asset 

(TA)  sebagai variabel kontrol. Model ini untuk selanjutnya akan 

disebut sebagai Model 1. 

Model 1 : NPL = a1 + b1LGrowth +b2SIZE+e1 

Dimana :  

a1, b1,b2 : Koefisien Regresi 

NPL : Kredit Macet 

LGrowth : Pertumbuhan Kredit 

SIZE : Variabel Kontrol (Ukuran Bank) 

e1 : variabel penggangu 
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2. NPL terhadap profitabilitas (ROA) 

Pada model ini akan akan diuji hubungan NPL terhadap 

profitabilitas (ROA), sehingga NPL menjadi variabel independen 

dan ROA sebagai variabel dependen. Selain itu, sesuai dengan 

model sebelumnya, model ini juga diberikan variabel kontrol berupa 

ukuran bank (SIZE) yang merupakan Ln (log natural) dari total asset 

(TA) . Model ini untuk selanjutnya akan disebut sebagai Model 2. 

Model 2 : ROA = a1+ b1NPL +b2SIZE +e1 

Dimana :  

a1, b1, b2 : konstanta regresi 

ROA : Return on Assets 

NPL : Kredit Macet 

SIZE : Variabel Kontrol (Ukuran Bank) 

e1 : variabel penggangu 
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3.3.5. Uji Hipotesis 

3.3.5.1. Uji Korelasi Parsial 

Uji Korelasi Parsial dapat digunakan untuk menguji hipotesis dan 

menunjukkan hubungan satu variabel dengan lainnya.  Karena 

rumusan hipotesis nol (H0) dalam penelitian ini berbunyi “sama 

dengan” dan hipotesis alternatifnya (Ha) berbunyi “tidak sama 

dengan”, yang dirumuskan sebagai berikut (Sugiyono, 2010) : 

Ho : µ1 = µ2 ,  

Ha : µ1 ≠ µ2 

Maka akan digunakan two tailed test (uji dua fihak) dengan dua daerah 

penolakan dengan taraf kesalahan (α) yang ditentukan peneliti dalam 

penelitian ini adalah 10%.  

Dalam membaca hasil uji Korelasi Parsial, ada beberapa langkah yang 

harus dilakukan. Pertama, peneliti dapat membaca hasil koefisien 

korelasi untuk menentukan kuat lemahnya hubungan serta arah 

hubungan antar variabel  dengan pedoman sebagai berikut. 

Coefficient Interval Correlation 

0.00-0.199 Very Weak 

0.2-0.399 Weak 

0.4-0.599 Medium 

0.6-0.799 Strong 

0.8-1 Very Strong 

Sumber : (Abdillah, 2018) 

Gambar 3.1 Panduan Interpretasi Kekuatan Korelasi 
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Kedua, peneliti dapat melihat arah hubungan dengan melihat tanda di 

depan koefisien korelasi. Tanda positif menunjukkan bahwa hubungan 

antar variabel adalah searah, sedangkan jika bertanda negatif, maka 

berarti jika hubungan antar variabel berlawanan arah.  Ketiga, peneliti 

dapat melihat signifikansi korelasi dengan cara membandingkan hasil 

koefisien korelasi dengan nilai dalam tabel r atau melihat hasil 

significance dengan panduan sebagai berikut. (Yamin, Aulia, & 

Kurniawan, 2011) 

Jika significance < α , maka hipotesis nol ditolak 

Jika significance ≥ α, hipotesis nol tidak diolak 

 

Sumber: (Yehezky, 2017) 

Gambar 3.2. Grafik Uji Hipotesis Dua Ekor  

 


