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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Objek/Subjek Penelitian  

Dalam penelitian kali ini, ada sembilan objek penelitian yang 

digunakan oleh penulis dalam mengalisis Indeks Ketahanan Perbankan 

Konvensional (IKPK) di Indonesia tahun 2003M05-2016M09. Penulis  

memilih tahun tersebut, karena dalam periode tahun tersebut sistem keuangan 

dan kondisi perekonomian di Indonesia mengalami kondisi yang lengkap 

yaitu dari kondisi normal sampai kondisi krisis. Sembilan objek yang dipakai 

dalam penelitian kali ini adalah single index dari komponen pembentuk indeks 

ketahanan perbankan konvensional. Komponen yang dipakai adalah efisiensi, 

pressure, dan intermediasi. Single index dari komponen efisiensi 

menggunakan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), Net 

Interest Margin (NIM), dan Cost to Income Ratio (CIR). Single index dari 

komponen pressure menggunakan, Capital Adequacy Ratio (CAR), Return 

On Asset (ROA), dan Likuiditas. Single index dari komponen intermediasi  

menggunakan Loan to Deposite Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL) 

dan Pertumbuhan Kredit. Subjek dalam penelitian ini adalah analisis IKPK.
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B. Jenis Data dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian kali ini adalah 

jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang berupa angka-

Sangka. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan oleh penulis 

adalah sumber data sekunder. Data yang digunakan adalah data runtut waktu 

(Time Series) bulanan dari tahun 2003M05-2016M09. Pemilihan tahun 

tersebut karena pada tahun tersebut terdapat dua kali masa krisis yang terjadi 

di Indonesia yaitu pada tahun 2005 dan 2008. Selain itu, terdapat juga masa 

kondisi perekonomian aman yaitu selain tahun 2005 dan 2008, sehingga pada 

tahun tersebut dapat dijadikan sebagai pelajaran yang baik guna melakukan 

analisis pada masa perekonomian krisis dan stabil. Data sekunder adalah data 

yang sudah tersedia, baik melalui penelitian terdahulu, jurnal, buku yang 

terkait dengan penelitian kali ini, maupun melalui lembaga dan instansi 

seperti Bank Indonesia, dan OJK. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kali ini, teknik pengumpulan data sekunder yang 

dilakukan oleh penulis adalah melalui dokumentasi dan studi kepustakaan dari 

beberapa lembaga dalam negeri. Lembaga-lembaga tersebut adalah Bank 

Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
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D. Definisi Operasional  

1. Definisi Variabel 

 

Penelitian kali ini menggunakan variabel yang menjadi komponen 

penyusun dari Indeks Ketahanan Perbankan Konvensional (IKPK) di 

Indonesia. Pemilihan variabel ini berdasarkan teori dan penelitian terdahulu. 

Variabel-variabel tersebut adalah: 

1. IKPK, dalam penelitian kali ini IKPK yang digunakan adalah hasil 

penggabungan dari komponen efisiensi, pressure, dan intermediasi.  

2. Efisiensi, dalam penelitian kali ini efisiensi yang digunakan adalah hasil 

penggabungan dari variabel BOPO, NIM, dan CIR. 

a. BOPO, dalam penelitian kali ini BOPO yang digunakan adalah BOPO 

bank umum konvensional di Indonesia. BOPO digunakan sebagai 

variabel karena dapat menunjukkan tingkat efisiensi perbankan. 

b. NIM, dalam penelitian kali ini NIM yang digunakan adalah NIM dari 

bank umum konvensional di Indonesia. NIM digunakan sebagai 

variabel karena dapat menunjukkan tingkat efisiensi perbankan. 

c. CIR, dalam penelitian kali ini CIR yang digunakan adalah CIR bank 

umum konvensional di Indonesia. CIR digunakan sebagai variabel 

karena dapat menunjukkan tingkat efisiensi perbankan. 
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3. Pressure, dalam penelitian kali ini pressure yang digunakan adalah hasil 

penggabungan dari variabel CAR, ROA, dam NPL. 

a. CAR, dalam penelitian kali ini CAR yang digunakan adalah CAR 

bank umum konvensional di Indonesia. CAR digunakan sebagai 

variabel karena dapat menunjukkan seberapa besar modal yang 

dimiliki perbankan dalam menghadapi tekanan, dan dapat 

menunjukkan seberapa besar tingkat tekanan yang dihadapi 

perbankan. 

b. ROA, dalam penelitian kali ini ROA yang digunakan adalah ROA 

bank umum konvensional di Indonesia. ROA digunakan sebagai 

variabel karena dapat menunjukkan seberapa besar kemampuan 

perbankan dalam mendapatkan keuntungan dari modal yang dimiliki, 

dan dapat menunjukkan tingkat tekanan yang dihadapi perbankan. 

c. Likuiditas, dalam penelitian kali ini Likuiditas digunakan sebagai 

variabel karena dapat menunjukkan seberapa besar tingkat likuiditas 

perbankan untuk memenuhi permintaan debitur dan kreditur untuk 

mendapatkan dana, dan dapat menunjukkan tingkat tekanan yang 

dihadapi perbankan. Likuiditas yang digunakan adalah likuiditas bank 

umum konvensional di Indonesia.  
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4. Intermediasi, dalam penelitian kali ini intermediasi yang digunakan adalah 

hasil penggabungan dari variabel LDR, Pertumbuhan Kredit, dan NPL. 

a. LDR, dalam penelitian kali ini LDR digunakan sebagai variabel 

karena dapat menunjukkan seberapa besar kemampuan perbankan 

dalam memberikan kredit kepada masyarakat, dan dapat menunjukkan 

seberapa besar tingkat intermediasi perbankan. LDR yang digunakan 

adalah LDR bank umum konvensional di Indonesia. 

b. Pertumbuhan Kredit, dalam penelitian kali ini Pertumbuhan Kredit 

digunakan sebagai variabel karena dapat menunjukkan seberapa besar 

tingkat kemampuan perbankan dalam menjalankan tugasnya sebagai 

lembaga intermediasi antara pihak defisit dengan pihak surplus, dan 

dapat menunjukkan seberapa besar tingkat intermediasi perbankan. 

Pertumbuhan Kredit yang digunakan adalah pertumbuhan kredit bank 

umum konvensional di Indonesia. 

c. NPL, dalam penelitian kali ini NPL yang digunakan adalah NPL bank 

umum konvensional di Indonesia. NPL digunakan sebagai variabel 

karena dapat menunjukkan seberapa besar tingkat kredit bermasalah 

pada perbankan dan dapat menunjukkan tingkat tekanan yang dihadapi 

perbankan. 
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2. Alat Analisis 

 

Dalam pengolahan data sekunder pada penelitian kali ini, penulis 

menggunakan Microsoft Excel 2010 untuk mengolah data yang diperoleh 

guna menganalisis IKPK dan membuat Heat Map.  

Heat Map adalah kolom indikator dengan indikasi warna yang berbeda 

untuk mengetahui kondisi indikator yang menyebabkan terjadinya krisis 

perbankan.    

E. Model Analisis Data dan Uji Hipotesis 

1. Indeksasi 

 

Penelitian kali ini menggunakan metode indeksasi dengan pendekatan 

standardization untuk menganalisis IKPK. Penulis menggunakan metode ini 

karena menormalisasi outliers pada data series, memudahkan melakukan 

penyesuaian dalam skala, dan memudahkan mentransformasi data yang tidak 

normal. Metode ini digunakan untuk mencapai tujuan penelitian dan 

menjawab rumusan masalah yang ada.  

Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan metode indeksasi 

dengan pendekatan standardization untuk menganalisis IKPK dan untuk 

mengetahui tingkat ketahanan dari rasio BOPO, NIM, CIR, CAR, ROA, 

Likuiditas, LDR, NPL, dan Pertumbuhan Kredit terhadap guncangan 
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perbankan. Pembangunan IKPK dengan pendekatan standardization dapat 

dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu: 

1. Pembuatan Single Index  

Pembuatan single index adalah menghitung seluruh data asli dari 

masing-masing variabel menjadi angka indeks. Menghitung single index dapat 

dilakukan dengan rumus: 

 SIt = 
  
 
  ̅

 
 

Dimana: 

SIt  = Single Index pada periode t 

X
j
t  = Variabel perbulan 

 ̅   = Rata-rata pervariabel selama pengamatan 

    = Standar deviasi pervariabel selama pengamatan 

2. Pemberian bobot 

Dalam penelitian kali ini penulis memberikan bobot 1 pada IKPK dan 

memberi bobot 0,3 pada ketiga komponen indeks yaitu efisiensi, pressure, 

dan intermediasi. Penulis juga memberikan bobot 0,3 pada masing-masing 

variabel dari komponen indeks, yaitu komponen efisiensi terdiri dari BOPO, 

NIM, dan CIR. Komponen pressure terdiri dari CAR, ROA, dan Likuiditas. 

Komponen Intermediasi terdiri dari LDR, Pertumbuhan Kredit, dan NPL. 

Pemberian bobot yang seimbang ini dikarenakan masing-masing komponen 
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memiliki jumlah variabel yang sama dan pengaruh yang sama terhadap 

pembuatan indeks, sehingga penulis memberikan bobot yang seimbang 

(equal) pada setiap variabel. 

3. Pembuatan Index Component 

Setelah membuat single index dan pembobotan, langkah ketiga yang 

harus dilakukan dalam membuat indeks adalah membuat IC (Index 

Component). Pembuatan index component dapat dilakukan dengan rumus: 

IC Efisiensi     = 0,3(BOPO) + 0,3(NIM) + 0,3(CIR) 

IC Pressure     = 0,3(CAR) + 0,3(ROA) + 0,3(Likuiditas) 

IC Intermediasi = 0,3(LDR) + 0,3(Pertumbuhan Kredit) + 0,3(NPL) 

4. Pembuatan Index Composite 

Langkah terakhir dalam membuat indeks ketahanan perbankan 

konvensional di Indonesia adalah membuat index composite. Pembuatan index 

composite dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh index 

component, yaitu: 

(0,3 x IC Efisiensi) + (0,3 x IC Pressure)+ (0,3 x IC Intermediasi) = IC 

5. Pembuatan Threshold 

Setelah terbentuknya indeks ketahanan perbankan konvensional, 

selanjutnya dibuat threshold (ambang batas) untuk mengetahui level 

ketahanan perbankan. Rumus yang digunakan untuk membuat threshold 

yaitu: 
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T =   ̅̅̅ + M        

 Dimana:  

 T = Threshold 

   ̅̅̅ = Rata-rata dari Index Composite 

 M = Ambang batas yang dipakai oleh BI, yaitu 1,3, 1,7, dan 2 

      = Standar deviasi dari Index Composite 

Setelah menentukan dan menghitung threshold, maka selanjutnya 

adalah menggabungkan indeks ketahanan perbankan konvensional yang telah 

terbentuk dengan threshold dalam satu grafik. Penggabungan indeks dengan 

threshold akan membuat indeks yang sudah terbentuk dapat dibaca, sehingga 

indeks ketahanan perbankan konvensional yang telah terbentuk akan dapat 

memberikan informasi tentang kondisi dan level perbankan.  

Pembacaan indeks ketahanan perbankan konvensional yang telah 

terbentuk menggunakan metode normalisasi dengan pendekatan 

standardization adalah semakin tinggi nilai suatu indikator ketahanan 

perbankan, maka semakin buruk kondisi perbankan. Sebaliknya, semakin 

rendah nilai suatu indikator ketahanan perbankan, maka semakin baik kondisi 

perbankan umum konvensional di Indonesia. Tinggi rendahnya nilai indikator, 

disesuaikan dengan threshold (ambang batas) yang telah ditentukan oleh Bank 
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Indonesia, yaitu < 1,3 adalah normal, kemudian 1,3 – 1,7 adalah waspada, 1,7 

– 2,0 adalah kondisi siaga, dan yang terakhir adalah nilai indikator > 2,0 

merupakan kondisi krisis. 

2. Heat Map 

 

Indeks yang sudah digabung dengan threshold, memiliki kekurangan 

yaitu tidak dapat mengetahui sumber tekanan yang terjadi pada indeks. Dalam 

rangka untuk mengetahui kondisi dan level perbankan yang terjadi pada 

indeks, maka penulis membuat heat map atau tabel indikator dengan indikasi 

warna yang berbeda untuk mengetahui indikator yang menyebabkan 

terjadinya krisis perbankan. 

Pemberian warna pada heat map akan disesuaikan dengan cara 

membaca indeks dengan threshold, dimana seluruhnya terdapat empat warna 

berbeda. Warna biru untuk kondisi normal dengan nilai indikator < 1,3, warna 

hijau untuk nilai indikator waspada antara 1,3 - 1,7, kemudian warna kuning 

untuk nilai indikator siaga yaitu antara 1,7 – 2,0, dan warna merah diberikan 

untuk indikator krisis dengan nilai indikator di atas 2,0. Penggunaan nilai 

tersebut sesuai dengan threshold yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia 

yatu, 1,3, 1,7, dan 2,0. 
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