
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Objek penelitian  

Dalam penelitian ini mengukur seberapa besar pengaruh variabel bebas 

yang terdiri dari Capital Adequasy Ratio (CAR), Non-Performing Loan (NPL) 

dan Return on Assets (ROA) terhadap variabel terikat yaitu Loan to Deposit 

Ratio (LDR). Objek penelitian ini adalah perbankan konvensional yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2016. Penelitian ini menggunakan 

data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan (Annual Report) 

perusahaan perbankan.     

 

B. Jenis Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian in adalah data sekunder perbankan 

yang diperoleh dari annual report yang dapat diunduh di website Bursa Efek 

Indonesia dimana terdapat variabel meliputi Tingkat Capital Adequasy Ratio 

(CAR), Non-Performing Loan (NPL) serta Return on Assets (ROA). 

 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik yang digunakan penelitian ini adalah teknik purposive sampling 

(Augusty Ferdinand, 2014) dimana peneliti memilih sampel bertujuan secara 

subjektif. Pemilihan “sampel bertujuan” ini dilakukan karena peneliti telah 

memahami bahwa informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dari satu 

kelompok sasaran tertentu yang mampu memberikan informasi yang 



dikehendaki karena memiliki informasi yang sesuai dengan kriteria yang 

dibutuhkan.  

Dalam penelitian ini menggunakan sampel data tahunan (time series) 

dengan kriteria perusahaan perbankan yang menyertakan data rasio Capital 

Adequasy, Ratio Non-Performing Loan, Return on Asset dan Loan to Deposit 

Ratio. Menggunakan perusahaan yang memperoleh laba pada periode penelitian. 

serta data-data kredit perbankan diperoleh dari laporan keuangan perusahaan 

perbankan konvensional yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2012-

2016. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 42 perusahaan perbankan Bank 

Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012 sampai 

dengan 2016. Sampel yang digunakan adalah data yang diperoleh dari laporan 

tahunan (Annual Report) bank umum konvensional di Indonesia. 

 

D. Metode dan Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi. (Augusty Ferdinand, 2014) yaitu dengan cara 

mengumpulkan, mencatat dan mengkaji data sekunder yang berupa Annual 

Report yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia.  

Penelitian juga dilakukan dengan menggunakan studi kajian pustaka. 

yaitu mempelajari, memahami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasikan 

hal-hal yang sudah ada untuk mengetahui apa yang sudah ada dan dalam bentuk 

jurnal-jurnal atau karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan 



penelitian. Sumber data Perbankan yang terdaftar atau listed di Bursa Efek 

Indonesia dengan mengakses situs www.idx.co.id. 

 

E. Definisi Operasional Variabel 

Variabel yang digunakan terdiri dari vafiabel independen dan variabel 

dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan Rasio Capital 

Adequasy Ratio, Non-Performing Loan, Return on Assets. Variabel independen 

menggunakan rasio Loan to Deposit Ratio. Definisi operasinal masing-masing 

variebl sebagai berikut:  

1. Variabel Independen 

a. Non-Performing Loan 

Berdasarkan SEBI No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 20014 

menjelaskan bahwa rasio Non-Performing Loan merupakan 

perbandingan antara kredit yang dianggap bermasalah dalam kriteria 

kurang lancar, diragukan hingga macet berbanding dengan total kredit 

yang disalurkan.  

 

 

b. Capital Adequacy Ratio  

Menurut Siamat (2005), Rasio Capital Adequacy Ratio merupakan 

rasio besarnya jumlah modal yang dimiliki oleh bank terhadap bobot 

risiko atas aktiva yang dimiliki oleh bank. CAR dihitung dengan 

𝑁𝑃𝐿 =
Kredit Bermasalah

Kredit yang Disalurkan
 𝑋 100% 

 

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


membandingkan jumlah modal sendiri dengan jumlah ATMR (Aktiva 

Tertimbang Menurut Risiko) 

 

 

c. Return On-Assets 

Menurut Siamat (2005) Merupakan Rasio penggunaan asset 

terdap pendapatan. ROA dapat mengukur tingkat rentabilitas bank yang 

diperoleh dari pemanfaatan dana yang ada.  Semakin besar nilai 

ROA maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai dan 

penggunaan aset yang maksimal. 

 

 

2. Variabel Dependen 

Variabel terikat yang akan diteliti adalah jumlah Loan to Deposit 

Ratio perbankan. Menurut Siamat (2005), Loan to Deposit Ratio (LDR) 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank, 

dimana dapat diketahui kemampuan bank dalam membayar kewajiban 

jangka pendeknya. Rasio ini membandingkan jumlah kredit yang disalurkan 

dengan dana yang dihimpun dalam bentuk dana pihak ketiga (DPK).  

 

 

 

ROA =
 Laba sebelum pajak

Rata − rata total aset
 𝑋 100% 

 

𝐶𝐴𝑅 =
Modal bank

Total ATMR
𝑋100% 

 

 

LDR =
Kredit

Dana Pihak Ketiga
 𝑋 100% 

 



F. Analisis Data dan Uji Hipotesis  

Penelitian ini menggunakan pengukuran data jenis Nominal (Augusty 

Ferdinand, 2014) yaitu pengukuran data yang menghasilkan “Nomen” yaitu 

nama atau tanda. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Capital Adequasy Ratio disimbolkan dengan “X1”, Non-Performing Loan 

“X2” dan Return On-Asset “X3”. Variabel dependen dari penelitian ini adalah 

Loan to Deposit Ratio Perbankan disimbolkan dengan “Y”. Untuk pengujian 

hipotesis yaitu menggunakan uji signifikansi dengan analisis regresi berganda.  

Teknik Analaisis yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linear 

berganda. Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara 

satu atau beberapa variabel bebas (independent) terhadap satu variabel terikat 

(dependen). Analisis statistik serta hasil penelitian yang diperoleh setelah diolah 

menggunakan program software EViews8 dan SPSS 16 dengan menggunakan 

metode analisis regresi data panel yang menggabungkan data time series dan 

cross section.  

1. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara. catatan lapangan. dan bahan-

bahan lain. sehingga dapat mudah dipahami. dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Langkah-langkah analisis data 

menggunakan:  

 

 



a. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif meliputi transformasi data mentah kedalam 

bentuk yang akan memberi informasi untuk menjelaskan sekumpulan 

faktor dalam suatu situasi. Hal tersebut dilakukan dengan cara 

mengurutkan dan memanipulasi data mentah yang diperoleh. Statistik 

deskriptif ditunjukkan dengan frekuensi. ukuran tendensi sentral dan 

dispresi (Sekaran. 2006). 

b. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi merupakan teknik analisis yang menjelaskan 

bentuk hubungan antara dua variable atau lebih sekaligus meunjukkan 

arah hubungan antara kedua variabel tersebut. (Rahmawati. 

Fajarwati. & Fauziyah. 2015) Variabel tersebut antara lain: 

1) Variabel bebas (independent) dengan notasi X. 

2) Variabel terikat (dependent) dengan notasi Y. 

Karena Y adalah variabel yang terikat oleh X maka nilai Y dapat 

ditentukan oleh nilai X apabila dari kedua variable memiliki derajat yang 

signifikan.  

Jika variabel bebas lebih dari satu maka analisis regresi disebut 

regresi linear berganda. Regresi liner berganda adalah analisis regresi 

yang menjelaskan hubungan antara perubah respon variabel dependen 

dengan faktor-faktor yang menjelaskan yang mempengaruhi lebih dari 

satu predictor variabel independen. Tujuan analisis regresi linier 



berganda adalah untuk memuat prediksi/perkiraan nilai Y atas X. Bentuk 

persamaan linier berganda adalah sebagai berikut: 

𝑌 =  𝑎 + 𝛽1𝑋𝐶𝐴𝑅 + 𝛽2𝑋𝑁𝑃𝐿 +  𝛽3𝑋𝑅𝑂𝐴 + 𝑒  

Keterangan: 

Y  : Variabel Terikat (Loan to Deposit Ratio)  

𝑎  : Konstanta  

Β1 – β3 : Koefisien Parameter 

X1 : Capital Adequasy Ratio (CAR) 

X2 : Non-Performing Loan (NPL) 

X3 : Return On-Assets (ROA) 

e : Error term (variabel pengganggu) 

 

2. Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memperoleh model regresi yang 

dapat dipertanggungjawabkan validitasnya dan memperoleh hasil yang 

tidak bias atau disebut dengan Best Linear Unbias Estimator (Rahmawati, 

2015). Alasan menggunakan uji asumsi klasik dikarenakan menggunakan 

data sekunder. Terdapat beberapa model dalam melakukan uji asumsi klasik 

antara lain. 

a. Uji Normalitas 

Menurut Rahmawati, dkk (2015) model regresi yang baik adalah 

distribusi data normal atau mendekati normal. Uji Normalitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, dependen variabel, 



independen variabel atau keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Untuk mengetahui signifikansi data maka diperlukan analisis 

grafik atau analisis statistik.  

Analisis grafik merupakan salah satu cara termudah untuk melihat 

normalitas residual dengan membandingkan antara data observasi 

dengan distribusi yang mendekati normal. Metode yang lebih handal 

adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan 

distrbusi kumulatif dan distribusi normal. Uji normalitas menggunakan 

analisis statistik merupakan pelengkap dari analisis grafik dimana 

menghindari terjadinya kesalahan apabila tidak berhati-hati secara visual 

yang terlihat normal tetapi secara statistik mengalami bias atau 

sebaliknya. Uji normalitas dapat dikatakan lolos apabila nilai signifikansi 

lebih dari 0,05 dengan perhitungan Kolmogorov dan spironov. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikorienitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). 

Konsekuensinya kesalahan standar estimasi cenderung meningkat 

dengan bertambahnya indpendent variable tingkat signifikan untuk 

menolak hipotesis nol semakin besar dengan probabilitas menerima 

hipotesis yang salah juga akan semakin besar. Akibatnya model regresi 

tidak valid untuk menaksir nilai dependent variable. (Rahmawati dkk, 

2015).  



Analisis untuk mendeteksi adanya multikolinearitas di dalam 

model regresi yaitu:  

1) Melihat nilai t hitung, R2 dan F rasio. Apabila R2 tinggi, nilai F ratio 

tinggi sedangkan sebagian besar atau seluruh koefisien regresi tidak 

signifikan (nilai t hitung sangat rendah). 

2) Menganalisis matrik korelasi variabel independen. Jika antar variabel 

independen terdapat korelasi yang cukup tinggi di atas 0.09 maka di 

dalam model regresi tersebut terdapat multikolinearitas.  

3) Melihat Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance (TOL). 

Apabila VIF melebihi 10 dan TOL kurang dari 1 maka terjadi 

multikolinearitas. 

c. Uji Heteroskedastisitas  

Hiteroskedastisitas artinya varians  variabel dalam model tidak 

sama (konstan). Konsekuensi adalah penaksir (estimator) yang diperoleh 

tidak efisien. baik dalam sampel kecil maupun besar. Uji 

Hiteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidak samaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap. maka disebut homoskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. (Rahmawati dkk, 2015).Terdapat beberapa cara 

untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heterokedastisitas. salah satunya 

adala dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat 



(dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Untuk 

mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID 

dan ZPRED. dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu 

X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-

studentized (Ghozali.2013) 

d. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi berarti terjadi korelasi antar anggota sampel yang 

diurutkan berdasarkan waktu. Penyimpanagn ini biasanya muncul pada 

observasi yan menggunakan data time series. Uji Autokorelasi bertujuan 

menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode 

t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. (Rahmawati dkk, 2015) 

Untuk mendeteksi adanya autokorelasi maka dilakukan uji 

Durbin-Watson (DW test) yaitu digunakan untuk autokorelasi tingkat 

satu dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi 

dan tidak ada variabel lag diantara variabel independent. Pengambilan 

keputusan ada tidaknya autokorelasi:  

Tabel 3.1 

Tabel Uji Autokorelasi 

 

Ho Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada korelasi negative Tolak 4 – dl < d < 4 



Tidak ada korelasi negative No decision 4 – du ≤ d ≤ 4 - 

dL 

Tidak ada korelasi positif 

atau negative 

Tidak tolak du < d < (4-du) 

Sumber: Alni Rahmawati. Fajarwati. Fauziah (2015) 

 

 

3. Pengujian Hipotesis 

Model regresi yang telah memenuhi asumsi klasik maka selanjutnya 

dilakukan pengujian dengan menguji persamaan regresi secara parsial dan 

secara 

simultan dan determinasi antara lain: 

a. Uji Pengaruh Simultan (F test) 

Uji pengaruh simultan (F test) bertujuan untuk mengetahui apakah 

variabel independen yang diamasukkan kedalam model secara simultan 

mempengaruhi variabel dependen (Rahmawati, 2011). Dalam 

merumuskan hipotesis dapat dikatakan lolos uji simultan apabila nilai 

signifikansi kurang dari 0,05 (level of significance). 

b. Uji parsial (t test) 

Uji parsial (t test) menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. 

(Rahmawati dkk, 2015). Untuk memebuktikan pengaruh masing-masing 

variabel bebas terhadap variabel terikat, maka digunkana uji parsial. 

Langkah-langkah pengujian masing-masing variabel bebas berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel terikat seperti berikut:  



1) Ha diterima bila nilai sig. < α = 0,05 (variabel independen secara 

individual diterima apabila hasil nilai signifikansi dibawah nilai 

signifikasni yang ditentukan sebesar 5%). 

2) Ha ditolak bila nilai sig. > α = 0,05 (variabel independen secara 

individual ditolak apabila hasil nilai signifikansi dibawah nilai 

signifikasni yang ditentukan sebesar 5%). 

c. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa 

jauh 

kemampuan model dalam menerangkan persentase seberapa jauh masing 

masing variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Koefisien determinasi R2 dinyatakan dalam persentase yang 

mmemiliki nilai berkisar antara 0<R2<1. Nilai R2 yang kecil menujukkan 

pengaruh variabel bebas dengan varaibel terikat bernilai rendah. Nilai 

yang mendekati satu mampu memberikan hamper semua informasi 

terhadap variabel terikat. Berdasarkan penelitain ini, persentase variasi 

variabel terikat dapt diterangkan dengan menggunakan nilai dari Adjusted 

R Squared (Ghozali, 2011). 

 


