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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang ada di Bursa Efek 

Indonesia. Pengambilan sampel pada penelitian menggunakan teknik purposive 

sampling. Purposive sampling didefinisikan sebagai metode pengambilan sampel 

dengan cara menetapkan kriterian tertentu untuk tujuan tertentu agar sampel yang 

didapatkan dapat mewakili populasi. Pemilihan sampel berdasarkan metode purposive 

sampling dengan kriteria: 

1. Perusahaan sektor perbankan yang telah terdaftar sebagai anggota Bursa Efek 

Indoensia sejak tahun 2015-2017 

2. Perusahaan perbankan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan dalam mata 

uang Rupiah pada tahun 2015-2017 

3. Perusahaan perbankan yang menerbitkan annual report pada tahun 2015-2107 

4. Data yang tersedia lengkap (data secara keseluruhan yang tersedia yang 

dipublikasikan pada periode 2015-2017), termasuk data mengenai dewan 

komisaris, komisaris independen, komite audit, dan rasio-rasio. 

 

 

 



 

26 
 

Tabel 3.1 

Sampel Penelitian 

NO. KETERANGAN 2015 2016 2017 Total 

1. Perusahaan sektor perbankan yang 

telah terdaftar sebagai anggota 

Bursa Efek Indoensia sejak tahun 

2015-2017 

43 43 44 130 

2. Perusahaan perbankan yang tidak 

menerbitkan laporan keuangan 

tahunan dalam mata uang Rupiah 

pada tahun 2015-2017 

0 0 0 0 

3. Perusahaan perbankan yang tidak 

menerbitkan annual report pada 

tahun 2015-2107 

0 0 0 0 

4. Perusahaan perbankan yang tidak 

menyajikan data yang  lengkap 

(data secara keseluruhan yang 

tersedia yang dipublikasikan pada 

periode 2015-2017), termasuk data 

mengenai dewan komisaris, 

komisaris independen, komite 

audit, dan rasio-rasio. 

7 6 8 21 

.5. TOTAL 36 37 36 109 
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3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan, kemudian variabel 

independen dalam penelitian ini yaitu Capital Adequacy Ratio, Good Corporate 

Governance, dan manajemen risiko. Definisi operasional pada penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Variabel Dependen 

a. Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

hasil yang ingin dicapai dengan cara memanfaatkan semua sumber daya 

yang dimiliki dan dapat diukur dengan menggunakan ROA (Sudiyatno & 

Suroso, 2009). 

i. Return on Asset (ROA)  

Return on Asset (ROA) adalah kemampuan perusahaan dalam 

memanfaatkan aset yang dimiliki untuk dapat menghasilkan keuntungan. 

Return on Asset (ROA) dapat diukur dengan perbandingan antara laba 

sebelum pajak dengan total asset (Fitri, 2016). 

ROA = 
                  

                    
        

2. Variabel Independen 

a. Capital Adequacry Ratio (CAR) 

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah kewajiban pemenuhan modal 

minimum yang harus dimiliki oleh bank. Capital Adequacy Ratio (CAR) 
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dapat diukur dengan cara membandingkan antara modal bank dengan 

jumlah seluruh aktiva yang mengandung risiko (ATMR)  (Lestari, 2014). 

 

     
          

                                
       

Aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) terdiri dari aktiva tertimbang 

menurut risiko kredit, aktiva tertimbang menurut risiko operasional, dan 

aktiva tertimbang menurut risiko pasar.  

b. Good Corporate Governance 

i. Dewan Komisaris 

Dewan komisaris adalah memastikan bahwa perusahaan sudah melakukan 

tanggung jawab sosial dan mempertimbangkan kepentingan berbagai 

stakeholder perusahaan, memonitor efektifitas pelaksanaan good corporate 

governance, dan memberikan nasihat kepada direksi (Hendratni et al., 2018). 

DK = jumlah anggota dewan komisaris 

ii. Komisaris Independen 

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki 

hubungan dengan perusahaan dan membantu dewan komisarsi dalam 

menjalankan tugasnya. Komisarsi independen diukur dengan perbandingan rasio 

presentase antara jumlah komisaris yang berasal dari luar perusahaan (komisaris 

independen) terhadap total jumlah anggota dewan komisaris perusahaan. 

Menurut peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI), sedikitnya sepertiga dari 
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anggota komisaris pada perusahaan publik yang terdaftar di BEI merupakan 

komisaris independen (Sari, 2010). 

    
                           

                      
 

iii. Komite Audit 

Komite audit adalah komite yang dibentuk untuk melakukan pengawasan dan 

membantu dewan komisaris dalam monitoring. Anggotanya terdiri dari satu atau 

lebih anggota dewan komisaris yang tujuannya untuk mengatasi berbagai 

masalah penyelewangan dan kelalaian yang dilakukan direktur dan komisaris 

perusahaan besar demi tercapainya tujuan aduit (Aprianingsih, 2016). 

KA = jumlah seluruh anggota komite audit 

c. Manjemen Risiko 

i. Risiko Kredit 

Risiko kredit pada penelitian ini menggunakan Non Performing Loan (NPL). 

NPL adalah rasio yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur kemampuan 

manajemen untuk meminimalisir atau mengelola kredit bermasalah. NPL diukur 

dengan perbandingan total kredit bermasalah terhadapa total kredit (Fitri, 2016). 

     
                       

            
        

ii. Risiko Operasional 

Risiko operasional pada penelitian ini menggunakan Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO). BOPO adalah rasio yang digunakan 



 

30 
 

perusahaan untuk mengukur kemampuan manajemen untuk menekan biaya 

operasional perusahaan dan memaksimalkan pendapatan operasioanl. BOPO 

diukur dengan membandingkan biaya operasional terhadap pendapatan 

operasional (Eng, 2013).  

      
                 

                      
        

Biaya operasional terdiri dari biaya umum dan administrasi, biaya karyawan, 

dan biaya lain-lain. Sedangkan pendapatan operasional terdiri dari pendapatan 

bunga bersih, pendapatan provisi dan komisi bersih, pendapatan transaksi 

perdagangan bersih, dan pendapatan operasional lainnya. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

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

dari laporan keuangan perbankan yang terdaftar di BEI selama periode 2015-2017. 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui www.idx.co.id 

3.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penilitian ini adalah metode 

analisis kuantitatif dengan menggunakan program SPSS. Teknik yang digunakan dalam 

penilitian ini adalah regresi linier berganda yang digunakan sebagai alat untuk menguji 

data. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah dengan melakukan statistik deskriptif, 

dimana statistik deskriptif berguna untuk memberikan informasi mengenai variabel-

variabel penelitian. Setelah itu tahap berikutnya yang dilakukan adalah uji asumsi klasik 

http://www.idx.co.id/


 

31 
 

agar dapat membuktikan model yang digunakan normal atau tidak bias dan tidak 

menyesatkan. 

3.4.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah tahap pertama yang harus dilakukan dalam melakukan 

pengujian dengan menggunakan program SPSS. Tujuan dilakukannya statistik 

deskriptif karena statistik deskriptif sangat berguna dalam memberikan informasi atau 

gambaran dari data penelitian (Murniati et al., 2013). 

3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diuji 

terdistribusi secara normal atau tidak. Bisa dilihat dengan menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov  (Murniati et al., 2013).  

Jika sig ≥ 0,200 maka Ha diterima 

Jika sig < 0,200 maka Ha ditolak  

2. Uji Multikolineritas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan 

yang tinggi antar variabel atau tidak yang bisa menyebabkan regresi tidak 

efisien. Gejala multikolinearitas terjadi karena ada koefisien yang berubah, nilai 

R-square jadi lebih beasr, tanda (+ dan -) pada koefisien model regresi 

berlawanan. Untuk dapat mengetahui ada tidaknya multikolinearitas bisa dilihat 

melalui nilai Variance Inflation Factor (VIF), jika mendekati angka 1 maka tidak 
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ada masalah multikolinearitas, dan jika koefisien < 0,05 maka tidak ada masalah 

mulitkolinearitas (Murniati et al., 2013).  

3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi adalah pengujian antara asumsi dan regresi yang dimana 

variabel bebas tidak mengalami korelasi dengan diri sendiri. Untuk dapat 

mengetahui terdapat gejala autokorelasi atau tidak bisa dengan menggunakan uji 

Durbin-Watson (Murniati et al., 2013). 

4. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ada ketidaksamaan dalam pengamatan. Untuk melakukan pengujian ini bisa 

dengan menggunakan Uji Glejser yang dilakukan dengan meregresi variabel 

bebas (Murniati et al., 2013). 

 3.4.3 Uji Model Fit 

Uji F digunakan agar dapat mengetahui apakah semua variabel bebas 

yang dipakai memiliki pengaruh terhadap variabel dependen atau tidak dengan 

cara membandingkan nilai F hitung dengan F tabel (Murniati et al., 2013). 

Jika F hitung > F tabel, maka Ha diterima 

3.4.4 Uji Koefisien Determinasi 

Nilai koefisien determinasi (adjusted R
2
) menunjukan besarnya 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol dan satu. Nilai koefisien 

determinasi yang lebih rendah berarti kemampuan variabel independen dalam 
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mendeskripsikan variasi variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. 

3.4.5 Persamaan Regresi 

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

sederhana karena regresi digunakan untuk meneliti pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat serta menunjukkan arah hubungan variabel-variabel 

tersebut. Maka bentuk persamaan regresi sederhana ini menggunakan model 

sebagai berikut: 

ROA = a + CAR + DK + KI + KA + NPL + BOPO +  e 

ROA = Return On Asset 

A      = konstanta 

CAR = Capital Adequacy Ratio 

DK   = Dewan Komisaris 

KI     = Komisaris Independen 

KA    = Komite Audit 

NPL   = Non Performing Loan 

BOPO= Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional 
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E= error 

1. Uji T 

Uji T digunakan untuk mengetahui variabel bebas mana saja yang  memiliki 

pengaruh terhadap variabel dependen dengan cara membandingkan nilai T 

hitung dengan T tabel (Murniati et al., 2013). 

Ha diterima jika sig/2 < 0,05 dan nilai β (+) 

Ha ditolak jika sig/2 > 0,05 dan nilai β (-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


