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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif non kasus dengan 

menggunakan jenis penelitian kausalitas yaitu untuk menguji pengaruh 

variabel independen (Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko) 

terhadap variabel dependen (Kinerja Perbankan), nilai yang diuji adalah 

koefisien regresi. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi penelitian ini adalah seluruh Bank Umum yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019. Berdasarkan data dari 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2017-2019 jumlah populasi 

dari bank umum adalah sebanyak 40 yang dikalikan selama tiga tahun 

yaitu 120.  

3.2.2 Sampel 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan 

kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan yang dikehendaki oleh peneliti. 

Adapun kriteria-kriteria yang dipilih dalam penentuan sampel dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bank Umum yang sudah go public dan terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada periode 2017-2019 

2. Bank Umum yang masih beroperasi hingga tahun 2019 
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3. Bank Umum yang telah mempublikasikan Laporan Keuangan dan 

Laporan Tahunan-nya di www.idx.co.id pada periode 2017-2019. 

4. Laporan keuangan per 31 Desember merupakan laporan keuangan 

yang telah diaudit. 

5. Data yang tersedia lengkap (data secara keseluruhan tersedia pada 

publikasi periode tahun 2017-2019), baik data mengenai good 

corporate governance, manajemen risiko bank maupun data yang 

diperlukan untuk mendeteksi kinerja keuangan. 

Berdasarkan kriteria sampel diatas, maka dalam penelitian ini akan 

menganalisis 17 bank dikalikan tiga tahun. Maka sampel yang 

digunakan yaitu sebanyak 51 Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek  

Indonesia.  

 

3.3 Objek dan Sumber Data Penelitian 

Objek dari penelitian ini merupakan Bank Umum di Indonesia dengan 

beberapa kriteria sebagai berikut : 

1 Bank Umum yang sudah go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada periode 2017-2019 

2 Bank Umum yang masih beroperasi hingga tahun 2019 

3 Bank Umum yang telah mempublikasikan Laporan Keuangan dan Laporan 

Tahunan-nya di www.idx.co.id pada periode 2017-2019. 

4 Laporan keuangan per 31 Desember merupakan laporan keuangan yang 

telah diaudit. 

5 Data yang tersedia lengkap (data secara keseluruhan tersedia pada 

publikasi periode tahun 2017-2019), baik data mengenai good corporate 

governance, manajemen risiko bank maupun data yang diperlukan untuk 

mendeteksi kinerja perbankan. 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang telah siap pakai dan dikumpulkan oleh orang lain 

baik dari kantor-kantor pemerintah, badan usaha atau hasil dari penelitian orang 

lain (Trenggonowati, 2009).  

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain 

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan 

dengan cepat (Sugiyono, 2009).  

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa data sekunder 

merupakan suatu cara membaca, mempelajari dan memahami dengan 

tersedianya sumber-sumber yang telah ada sebelum penelitian dilakukan.  

Data sekunder yang digunakan berupa laporan keuangan dan laporan 

tahunan Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2017- 2019. Data yang diperoleh berasal dari www.idx.co.id.  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan 

keuangan dan laporan tahunan Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama tahun 2017-2019 atau dapat dilihat pada situs resminya 

yaitu www.idx.co.id dan website masing-masing bank. 

 

3.4 Variabel, Operasionalisasi, dan Pengukuran 

3.4.1 Variabel Dependen 

3.4.1.1 Kinerja Perbankan (Y) 

Return on Assets (ROA) merupakan salah satu rasio 

profitabilitas. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling 

sering disoroti karena mampu menunjukkan keberhasilan 

perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA adalah rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank 

dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan 

dengan memanfaatkan aset yang dimiliki.  Aset yang dimaksud 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari 

modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah 

perusahaan menjadi aset-aset perusahaan yang digunakan untuk 

kelangsungan hidup perusahaan.  

Semakin besar ROA, maka semakin besarnya tingkat 

keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik posisi bank 

tersebut dari segi penggunaan aset. Adapun rumus ROA adalah 

sebagai berikut : 

    
                  

                    
         

Tabel 3.1 Kriteria Penetapan Peringkat Rentabilitas (ROA) 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat Sehat ROA > 1,5% 

2 Sehat 1.25% < ROA ≤ 1,5% 

3 Cukup Sehat 0,5% < ROA ≤ 1,25% 

4 Kurang Sehat 0% < ROA ≤ 0,5% 

5 Tidak Sehat ROA ≤ 0% 

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004 

3.4.2 Variabel Independen 

3.4.2.1 Good Corporate Governance (X1) 

Good corporate governance merupakan salah satu 

variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. 

Penilaian dilakukan sebagaimana yang telah diatur dalam 

Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 mengenai good 

corporate governance bagi bank umum dengan cara self 

assessment oleh pihak bank yang bersangkutan. Dalam laporan 
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tersebut terdapat nilai komposit good corporate governance 

setiap perbankan.  

Nilai komposit good corporate governance adalah nilai 

dari hasil self assesment perhitungan good corporate governance 

bank. Self assessment good corporate governance dilakukan 

dengan mengisi kertas kerja self assessment good corporate 

governance yang telah ditetapkan, yang meliputii 11 (sebelas) 

faktor penilaian. Nilai komposit hasil self assessment dihitung 

dengan cara membobot seluruh faktor, menjumlahkannya dan 

selanjutnya memberikan predikat kompositnya. Ukuran 

komposit bank dapat dilihat dengan semakin besar nilai 

komposit bank maka pelaksanaan good corporate governance 

semakin buruk sedangkan semakin kecil nilai kompositnya maka 

semakin baik pula pelaksanaan good corporate governance 

bank. Adapun peringkat nilai komposit good corporate 

governance adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Kriteria Penetapan Peringkat 

Good Corporate Governance (self assessment) 

 

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tahun 2013 

  

Peringkat Keterangan 

1 Sangat Baik 

2 Baik 

3 Cukup Baik 

4 Kurang Baik 

5 Tidak Baik 
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3.4.2.2 Manajemen Risiko (X2) 

Penerapan manajemen risiko merupakan serangkaian 

prosedur dan metodologi yang dilakukan bank. Dalam penelitian 

ini manajemen risiko diwakili oleh risiko kredit yang 

diproksikan dengan Non Performing Loan (NPL). NPL 

menunjukan kemampuan kolektibilitas sebuah bank dalam 

mengumpulkan kembali kredit yang dikeluarkan oleh bank 

sampai lunas. Semakin kecilnya NPL suatu bank berarti risiko 

kredit bank tersebut semakin baik dilihat, sedangkan semakin 

besarnya nilai NPL berarti risiko kredit bank tersebut semakin 

buruk. Adapun rumus dalam mencari NPL adalah sebagai 

berikut : 

    
                 

            
        

 

Tabel 3.3 Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko (NPL) 

 

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi, yaitu data yang diperoleh dengan cara pengumpulan dari 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat Sehat NPL < 2% 

2 Sehat 2% ≤ NPL < 5% 

3 Cukup Sehat 5% ≤ NPL < 8% 

4 Kurang Sehat 8% ≤ NPL 12% 

5 Tidak Sehat NPL ≥ 12% 
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dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu 

berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, maupun catatan lainnya. Dokumen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh bagian dari laporan 

keuangan dan tahunan bank sesuai dengan kriteria dalam sampel. 

 

3.6 Metode Analisis 

Penelitian ini menganalisis pengaruh good corporate governance dan 

manajemen risiko terhadap kinerja keuangan perbankan. Metode analisis data 

yang digunakan yaitu metode Regresi Linier Berganda untuk mengetahui 

adanya pengaruh pada hubungan antar variabel-variabel independen (Good 

Corporate Governance dan Manajemen Risiko) dengan variabel dependen 

(Kinerja Perbankan). Alat analisis yang digunakan adalah Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS). SPSS adalah sebuah program komputer yang 

digunakan untuk menganalisa data dengan analisis statistika.  

3.6.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku secara umum atau generalisasi 

(Sugiyono, 2009).  

Sujarweni (2015) menjelaskan bahwa statistik deskriptif 

memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari rata-

rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. 

Statistik deskriptif dalam penelitian juga menjadi proses transformasi 

data dalam bentuk tabulasi, tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan 

dan penyusunan data dalam bentuk tabel numeric dan grafik. 
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3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan uji regresi, terlebih dahulu dilakukan uji 

asumsi klasik, yang bertujuan untuk memastikan bahwa model regresi 

telah memenuhi asumsi dasar, sehingga dapat digunakan untuk menguji 

hipotesis.  

Ghozali (2011) menjelaskan bahwa uji asumsi klasik dilakukan 

untuk memenuhi kelayakan menggunakan model dalam penelitian ini. 

Tujuan dari pengujian ini untuk memastikan bahwa dalam model regresi 

tidak ada multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi serta untuk 

memastikan bahwa data yang dihasilkan didistribusikan secara normal. 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Salah satu uji pernyataan yang harus dipenuhi dalam 

penggunaan analisis parametrik yaitu uji normalitas 

(Sudarmanto, 2005). Uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi atau variabel residual pengganggu 

memiliki distribusi normal atau tidak.  

Melihat grafik Histogram dan Normal Probability Plot 

dilakukan untuk menganalisis grafik dalam penelitian (Ghozali, 

2011).  

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

independenn. Widarjono (2015) berpendapat bahwa 

multikolinearitas merupakan hubungan linier antara variabel 

independen di dalam regresi berganda. Hubungan ini bisa 

berbentuk linier yang sempurna ataupun kurang sempurna.  

Ghozali (2011) menjelaskan bahwa tidak akan terjadi 

gejela multikolinearitas jika nilai Tolerance > 0,100 dan nilai 

VIF < 10,00. 
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3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana jika variabel gangguan 

mempunyai varian yang tidak konstan (Widarjono, 2015).  

Menurut Ghozali (2011) tidak terjadi heteroskedastisitas, 

jika tidak ada pola yg jelas (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit) pada gambar scatterplot, serta titik-titik menyebar 

diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu y. 

3.6.2.4 Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terdapat korelasi antara variabel gangguan 

satu dengan variabel gangguan lain. Widarjono (2015) 

mendefinisikan autokorelasi secara harfiah sebagai adanya 

korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain 

yang berlainan waktu. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

terdapat problem autokorelasi. 

Menurut Ghozali (2011) tidak ada gejela autokorelasi jika 

nilai Durbin Watson terletak antara du sampai dengang 4empat 

dikurangi du (4-du). 

3.6.3 Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan Uji Normalitas, Uji Multikonlinearitas, Uji 

Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi kemudian dilanjutkan dengan 

analisis regresi linier berganda serta pengujian hipotesis (Uji-t dan Uji 

R
2
).  

3.6.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Menurut Sujarweni (2015), model regresi linier berganda 

dapat disebut sebagai model yang baik (memiliki ketepatan 

dalam estimasi, tidak bias dan konsisten) jika model tersebut 
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memenuhi asumsi normalitas dan bebas dari asumsi klasik 

multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh good 

corporate governance dan manajemen risiko terhadap kinerja 

perbankan yang dihitung dengan ROA dan dilakukan dengan 

menggunakan 2 variabel independen yaitu good corporate 

governance yang diproksikan dengan nilai komposit GCG serta 

manajemen risiko yang diproksikan NPL. Secara matematis 

persamaan regresinya adalah sebagai berikut :  

   ROA = α + β 1 GCG + β 2 NPL + C 

Keterangan :  

(α)  = Konstanta  

(β 1,2)  = Koefisien Regresi  

(C)  = Konstanta Error  

GCG  = Nilai komposit GCG  

NPL  = Non Performing Loan  

 

3.6.3.2 Uji-t (Parsial) 

Uji t dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

secara parsial. Pengujian ini membandingkan thitung dan ttabel 

pada α = 0,05. Berdasarkan model regresi yang sudah 

dipresentasikan dan variabel-variabel yang telah ditentukan, 

kemudian akan dilakukan uji hipotesis sebagai berikut : 

1. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja 

perbankan  

H0 = Good Corporate Governance tidak 

berpengaruh terhadap kinerja perbankan 
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H1  = Good Corporate Governance berpengaruh 

positif terhadap kinerja perbankan 

2. Pengaruh Manajemen Risiko terhadap kinerja perbankan 

H0 = Manajemen Risiko tidak berpengaruh terhadap 

kinerja perbankan 

H2  = Manajemen Risiko berpengaruh negatif 

terhadap kinerja perbankan 

Kriteria pengujian ditetapkan sebagai berikut:  

1. Jika nilai thitung  >  ttabel, maka H0 ditolak serta H1 dan H2 

diterima. 

2. Jika nilai thitung  <  ttabel, maka H0 diterima serta H1 dan H2 

ditolak.  

3. Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5 %, dengan 

kata lain jika Probabilitas Sig  < α = 0,05 maka H1 dan H2 

diterima.  

 

3.6.3.3 Uji R
2 

(Coefficient of Determination) 

. Tujuan dari uji koefisien determinasi adalah 

mengembangkan sebuah model estimasi yang mampu 

mencocokan dengan baik (Best Fits Model) terhadap data 

sampel. Alat uji ini disebut dengan koefisien determinasi 

(Coefficient of Determination = R
2
 ). Koefisien determinasi 

akan mengukur presentase pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Semakin 

besar koefisien determinasi maka akan semakin baik variabel 

independent menjelaskasn variabel dependen. Dengan 

demikian persamaan regresi yang dihasilkan, baik untuk 

mengestimasi nilai variabel dependen (Ghozali, 2011). 


