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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.Jenis Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Cresweel (2010, h. 

24) menyatakan bahwa, “pendekatan kuantitatif adalah pengukuran 

data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah berasal 

dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab atas 

sejumlah pertanyaan tentang survey untuk menentukan frekuensi dan 

presentase tanggapan mereka. 

Selain itu, penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2012, h. 11) 

adalah: Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. 

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Bursa Efek Indonesia, dengan 

waktu penelitian yang diperlukan kurang lebih 2 bulan, terhitung 

setelah proposal ini diterima hingga terkumpulnya semua data yang 

dibutuhkan. 
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3.3. Populasi dan Sampel  

3.3.1. Populasi  

Menurut Lukas (2009) “Populasi merupakan sekelompok objek 

atau orang yang menjadiperhatian peneliti untuk diteliti kemudian 

daripadanya diambil sampel”.Populasi merupakan keseluruhan objek 

dalam penelitian.Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 

perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 

sebanyak 43 perusahaan. Lebih jelasnya ditampilkan pada tabel berikut:  

Tabel 3.1 Populasi Penelitian 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1. AGRO Bank RakyatIndonesiaAgroNiaga Tbk 

2. AGRS BankAgrisTbk. 

3. AMAR Bank Amar Tbk. 

4. ARTO BankArtosIndonesia Tbk 

5. BABP Bank MNCInternasional Tbk 

6. BACA Bank CapitalIndonesia Tbk 
7. BBCA Bank CentralAsia Tbk. 

8. BBHI BankHardaInternasional Tbk 
9. BBKP BankBukopin Tbk 

10. BBMD Bank MestikaDharma Tbk 

11. BBNI Bank NegaraIndonesia(Persero) Tbk 

12. BBRI Bank RakyatIndonesia(Persero) Tbk 

13. BBTN Bank Tabungan Negara(Persero) Tbk 
14. BBYB Bank YudhaBhakti Tbk 
15. BCIC Bank JTrustIndonesia Tbk 

16. BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk 

17. BEKS Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk 

18. BGTB BankGanesha Tbk 

19. BINA BankInaPerdana Tbk 

20. BJBR Bank Jabar Banten Tbk 

21. BJTM Bank Pembangunan Daerah 

JawaTimurTbk 22. BKSW Bank QNB Indonesia Tbk 

23. BMAS Bank MaspionIndonesia Tbk 

24. BMRI Bank Mandiri(Persero) Tbk 
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25. BNBA BankBumiArta Tbk 

26. BNGA Bank CIMBNiaga Tbk 

27. BNII Bank Maybank Indonesia Tbk 

28. BNLI Bank Permata Tbk 

29. BSIM Bank Sinar MasTbk 

30. BSWD Bank ofIndiaIndonesia Tbk 

31. BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 

32. BTPS Bank Tabungan Pensiunan Nasional 

Syariah Tbk 33. BVIC BangVictoriaInternasional Tbk 

34. DNAR Bank Dinar Indonesia Tbk 

35. INPC BankArthaGrahaInternational Tbk 

36. MAYA Bank MayapadaInternational Tbk 

37. MCOR Bank ChinaConsttruction Bank Ind Tbk 

38. MEGA Bank Mega Tbk 

39. NISP Bank OCBC NISPTbk 

40. NOBU Bank Nationalnobu Tbk 

41. PNBN Bank PanIndonesia Tbk 
42. PNBS Bank Panin Syariah Tbk 

43. SDRA Bank WooriSaudaraIndonesia1906 Tbk 

Sumber:  www.idx.co.id 

3.3.2. Sampel  

Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan metode purposive 

sampling, dengan harapan peneliti mendapatkan informasi dari 

kelompok sasaran spesifik (Sekaran, 2011). Adapun kriteria yang 

digunakan dalam penentuan sampel adalah sebagai berikut:   

Tabel 3.2 Kriteria dan penetapan sampel penelitian. 

No. Kriteria Sampel Jumlah Perusahaan 

1 Perusahaan perbankan terdaftar di BEI  43 

2 

Perusahaan perbankan terdaftar di BEI 

selama periode pengamatan, yaitu periode 

tahun 2016-2019. 

41 

3 
Perusahaan tidak memiliki laba negatif 

selama periode pengamatan 2016-2019.  

34 

http://www.idx.co.id/
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4 

Perusahaan yang memiliki return on 

asset> 1,25% selama periode pengamatan 
2016-2019, dengan asumsi bahwa 

manajemen perusahaan dalam 

meningkatkan keuntungan perusahaan 

sudah baik  

 

10 

 Jumlah  Sampel 10 

 

 Tabel 3.2 menunjukkan kriteria sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu kriteria pertama perusahaan perbankan terdaftar di 

BEI yaitu sebanyak sebanyak 43 perusahaan, kriteria kedua yaitu 

perusahaan perbankan terdaftar di BEI selama periode pengamatan, 

yaitu periode tahun 2016-2019 sebanyak 42 perusahaan dimana ada 2 

perusahaan yang tidak masuk pada kriteria tersebut yaitu AMAR listing 

pada tahun 2020 dan BTPS listing pada tahun 2018. Kriteria ketiga 

yaitu perusahaan tidak memiliki laba negatif selama periode 

pengamatan 2016-2019 sebanyak 34 perusahaan dimana ada 9 

perusahaan yang tidak masuk pada kriteria tersebut yaitu AGRS, BBHI, 

BBYB, BCIC, BEKS, BVIC, DNAR, INPC, BACA. Kriteria kempat 

yaitu perusahaan yang memiliki return on asset> 1,25% selama periode 

pengamatan 2016-2019, dengan asumsi bahwa manajemen perusahaan 

dalam meningkatkan keuntungan perusahaan sudah baik berdasarkan 

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP/2004 dan surat 

Edaran Bank Indonesia Nomor 13/ 24DPNP/ 2011 dimana 1,25% 

berada pada kategori sehat sebanyak 10 perusahaan,dimana ada 22 

perusahaan yang tidak masuk pada kriteria tersebut yaitu AGRO, 

BABP, BBKP, BBMD, BBTN, BGTG, BKSW, BMAS, BNBA, BNII, 
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BNLI, BSIM, BSWD, NOBU, PNBS, MAYA, MCOR, ARTO, BJBR, 

BNGA PNBN dan BINA. 

Berdasarkan kriteria sampel di atas jumlah sampel yang didapatkan 

dari hasil pengamatan pada penelitian ini berjumlah 10 perusahaan 

besar. Jumlah periode pengamatan yang digunakan pada  penelitian ini 

selama 4 tahun. Sehingga jumlah data yang digunakan pada penelitian 

ini sebanyak 40 data penelitian. Berikut adalah perusahaan yang 

dijadikan sampel penelitian:  

Tabel 3.3. Sampel Penelitian 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1. BBCA Bank Central Asia Tbk 

2. BBNI Bank NegaraIndonesia(Persero) Tbk 

3. BBRI Bank RakyatIndonesia(Persero) Tbk 

4. BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk 

5. BJTM Bank Pembangunan Daerah JawaTimurTbk 

6. BMRI Bank Mandiri(Persero) Tbk 

7. BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 

8. MEGA Bank Mega Tbk 
9. NISP Bank OCBC NISPTbk 

10. SDRA Bank WooriSaudaraIndonesia1906 Tbk 

Sumber:  www.idx.co.id 

3.4. Variabel dan Desain Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari dua macam variabel, profitabilitas 

(X1), struktur aktiva (X2) dan struktur modal (Y) pada Perusahaan 

Perbankan yang terdaftar di BEI, desaian penelitian tentang pengaruh 

kedua variabel.Adapun desain penelitian ini adalah variabel X dan 

variabel Y dengan gambar sebagai berikut ; 

 

http://www.idx.co.id/
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Gambar 3.1. Desain Penelitian 

    

 

 

 

 

Sumber: Data Diolah dilapangan, Tahun 2021.   

 

Gambar 3.2. Hubungan Antar Variabel 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah, Tahun 2021.  

Reduced formula (Rumus Statistik) 

1. Y= F (X)  

  
  
→   

= F (a0X0,a1X1, a1,Y,e.....(1) 
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2. Y= F (X)  

  
  
→   

=F (a0X0,a1X1,a2X2,Y,e.....(2) 

3.5.Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dokumentasi, yaitu berupa laporan keuangan perusahaan 

perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berasal dari 

dari Indonesia Capital Market Directory (ICMD), website BEI 

www.idx.co.id serta dari berbagai sumber-sumber lain yang dapat 

mendukung penelitian ini. 

3.6.Teknik Analisis Data   

Untuk menjawab permasalahan digunakan analisis statistik 

deskriptif  kuantitatif dan regresi data panel.  

3.6.1. Statistik Deskriptif  Kuantitatif 

Statistik deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan 

sekaligus menghitung profitabilitas dan struktur asset dan struktur 

modal sebagai berikut: 

1. Profitabilitas 

Profitabilitasdihitung dengan menggunakan persamaan: 

%100
Aktiva Total

Bersih Laba
x  

2. Struktur Asset 

Struktur assetdihitung dengan menggunakan persamaan: 
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%100
Aktiva Total

Tetap Aktiva
x  

3. Struktur Modal 

Strktur modaldihitung dengan menggunakan persamaan: 

%100
Sendiri Modal

Hutang Total
x

 

3.6.2. Statistik Inferensial (Regresi Data Panel). 

 Regresi data panel merupakan teknik regresi yang 

menggabungkan data time series dengan cross section. 

Penyelesaiannya menggunakan program Eviews. Bentuk persamaan 

umum regresi data panel adalah sebagai berikut : 

Yit = α + β1X1 it + β2X2 it  + εit 

Dimana : 

Y =  Variabel dependen (DER) 

α =  Konstanta 

β1β2 =  Koefisien Regresi 

X1 X2 =  Variabel independen (ROA, dan FAR) 

it =  i (perusahaan), t (waktu) 

€ = Nilai residu 

(Sumber: Agus Widarjono, 2007) 

 Berdasarkan persamaan tersebut selanjutnya diokondisikan 

dengan penelitian ini sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut:  

Yit = α + β1X1 it + β2X2 it + ε it 
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Dimana : 

Y =  Struktur modal 

α =  Konstanta 

β1β2 =  Koefisien Regresi 

X1 =  Profitabilitas 

X2 =  Struktur Aktiva 

t =  i (perusahaan), t (waktu) 

€ = Nilai residu 

“Menurut Agus Widarjono (2007) metode regresi data panel 

mempunyai beberapa keuntungan jika dibandingkan dengan data time 

seriessatau  cross section, yaitu” : 

1. “Data panel merupakan gabungan dua data time series  dan cross 

section sehingga mampu menyediakan data yang lebih banyak 

sehingga akan menghasilkan degree of freedom yang lebih besar ”. 

2. “Menggabungkan informasi dari data time series dan cross section 

sehingga dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah 

penghilangan variabel (ommited-variabel)”.  

Menurut Baltagi (2005) penggunaan data panel dalam regresi 

memiliki beberapa keuntungan, diataranya : 

1. “Dengan menggunakan data time series dan cross section, panel 

menyediakan data yang lebih banyak dan informasi yang lebih 

lengkap serta bervariasi. Dengan demikian akan dihasilkan degree 

of freedom (derajat bebas) yang lebih besar dan mempu 

meningkatkan presisi dari estimasi yang dilakukan”. 
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2. “Data panel mampu mengakomodasi tingkat heterogenitas 

perusahaan-perusahaan yang tidak diobservasi namun dapat 

mempengaruhi hasil dari permodelan (individual heterogeneity)”. 

“Hal ini tidak dapat dilakukan oleh studi time series maupun cross 

section sehingga dapat menyebabkan hasil yang diperoleh melalui 

kedua studi ini akan menjadi bias”. 

3. “Data panel dapat digunakan untuk mempelajari kedinamisan data, 

artinya dapat digunakan untuk memperoleh informasi bagaimana 

kondisi perusahaan-perusahaan pada waktu tertentu dibandingkan 

pada kondisinya pada waktu yang lainnya ”. 

4. “Data panel dapat mengidentifikasikan dan mengukur efek yang 

tidak dapat ditangkap oleh data time series murni dan data cross 

section murni”. 

5. “Data panel memungkinkan untuk membangun dan menguji model 

yang bersifal lebih rumit dibandingkan data time series murni dan 

data cross section murni”. 

6. “Data panel dapat meminimalkan bias yang dihasilkan oleh agregasi 

perusahaan karena unit observasi terlalu banyak ”. 

1. Model Analisis Regresi Data Panel 

 Agus Widarjono (2007) menjelaskan bahwa regresi data panel 

memiliki tiga macam estimasi model yang dapat digunakan dalam 

analisis regresinya yaitu: 

a. Common effects model (pool least square) 

“Model Common Effect adalah model yang paling sederhana, 

karena metode yang digunakan dalam metode Common Effect 
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hanya dengan mengkombinasikan data time series dan cross 

section.Dengan hanya menggabungkan kedua jenis data tersebut, 

maka dapat digunakan metode Ordinal Least Square (OLS) atau 

teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. 

Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu 

maupun waktu, dan dapat diasumsikan bahwa perilaku data antar 

perusahaan sama dalam rentan waktu.  

b. Fixed effects model 

“Model fixed effects model mengasumsikan bahwa terdapat efek 

yang berbeda antara perusahaan”. “Perbedaan itu dapat diakomodasi 

melalui perbedaan pada intersepnya. 

Menurut Agus Widarjono (2007) teknik model fixed effects 

adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan 

variabel dummy untuk mengungkap adanya perbedaan intersep. 

“Pengertian fixed effects  ini didasarkan adanya perbedaan intersep 

antara perusahaan namun intersepnya sama antar waktu ”.   

c. Random effects model 

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel 

gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar 

individu. Pada model random effect perbedaan intersep 

diakomodasi oleh error terms  masing-masing perusahaan. 

Keuntungan menggunakan model ini yakni menghilangkan 

heteroskedastisitas.Model ini juga disebut dengan Error 
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Component Model (ECM) atau teknik Generalized Least Squar 

(GLS). 

2. Pemilihan Model  

 Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa terdapat tiga 

pendekatan dalam memodelkan data panel.Dalam melakukan pemilihan 

model secara valid, maka dapat dilakukan pemilihan dengan uji formal 

statistik. Serangkaian pengujian statistik yang dapat dilakukan terdiri 

dari beberapa langkah yaitu :  

a. Chow Test  

Uji chow adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui 

apakah model yang digunakan adalah common effect atau fixed 

effect. Pengujian ini mengikuti distribusi F probabilitas, dimana 

jika F sig lebih kecil dari alpha maka menggunakan fixed effect. 

Apabila nilai F sig lebih besar alpha yang digunakan berarti kita 

menggunakan model common effect yang digunakan. 

b. Hausman test 

Uji hausman adalah pengujian statistik untuk memilih apakah 

model fixed effect atau random effect yang paling tepat digunakan. 

Statistik uji hausman ini mengikuti distribusi statistic Chi Square 

dengan degree of freedom sebanyak k, dimana k adalah jumlah 

variabel independen. Jika nilai statistik hausman  lebih besar dari 

nilai kritisnya maka H0 ditolak dan model yang tepat adalah model 

random effect sedangkan sebaliknya bila nilai statistik hausman 
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lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah 

modelfixed effect. 

c. Lagrange Multiplier 

“Uji LM dilakukan apabila pada chow test dan hausman test 

memiliki hasil yang tidak konsisten”. “Menurut Widarjono (2007: 

260) “untuk mengetahui apakah model Random Effect lebih baik 

dari model Common Effect digunakan Lagrange Multiplier (LM). 

“Uji Signifikansi Random Effect ini dikembangkan oleh Breusch-

Pagan”. H0 adalah apabila Prob. BP > 0,05 maka model yang 

digunakan  Common Effect Model. Sedangkan H1 adalah apabila 

Prob. BP < 0,05 maka model yang digunakan  Random Effect 

Model” 

Pengujian didasarkan pada nilai residual dari metode Common 

Effect. nilai Prob. Breusch-Pagan (BP) Pada kolom ketiga yaitu 

"Both". 

3. Pengujian  Hipotesis 

 Pengujian hipotesis perlu dilakukan untuk membuktikan 

kebenaran populasi melalui penelitian dari data sampel. 

a. Uji Statistik F (Uji Simultan) 

Uji F statistik menunjukkan apakah profitabiliatas dan struktur 

aktiva yang berpengaruh secara simultan terhadap strutur modal. 

Hipotesa yang digunakan dalam uji ini adalah sebagai berikut : 

H0 : Profitabilitas dan struktur aktiva yang tidak berpengaruh 

secara simultan terhadap strutur modal 
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H1 : Profitabiliatas dan struktur aktiva yang berpengaruh secara 

simultan terhadap strutur modal 

 Pengujian ini didasarkan pada nilai probabilitas F jika 

signifikan F < 0.05 maka disimpulkan bahwa secara bersama-

sama, Profitabilitas dan struktur aktiva yang berpengaruh secara 

simultan terhadap strutur modal berarti H0ditolak. Jika nilai 

probabilitas F jika signifikan F > 0.05 maka disimpulkan bahwa 

secara bersama-sama, Profitabilitas dan struktur aktiva tidak 

berpengaruh secara simultan terhadap strutur modal berarti 

H1diterima. 

b. Uji Statistik t (Uji Parsial) 

Uji t statistik dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh 

variabel penjelas secara individual terhadap variabel terikat. Dalam 

uji t statistik ini digunakan hipotesis sebagai berikut : 

H0 : β = 0 (Profitabilitas dan struktur aktiva yang tidak berpengaruh 

terhadap strutur modal).). 

H1 : β ≠  0 (Profitabilitas dan struktur aktiva yang berpengaruh 

terhadap strutur modal). 

 Pengujian ini didasarkan pada nilai probabilitas t jika 

signifikan t < 0.05 maka disimpulkan bahwa secara parsial, 

Profitabilitas dan struktur aktiva yang berpengaruh secara parsial 

terhadap strutur modal berarti H0ditolak. Jika nilai probabilitas t 

jika signifikan t> 0.05 maka disimpulkan bahwa secara parsial, 

Profitabilitas dan struktur aktiva tidak berpengaruh secara parsial 

terhadap strutur modal berarti H1diterima.  
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c. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang penting dalam 

regresi karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model 

regresi terestimasi. Nilai koefisien determinasi ini mencerminkan 

seberapa besar variasi dari variabel terikat (Y) dapat diterangkan 

oleh variabel bebas (X).  

d. Uji Ekonometri 

Uji ekonometri dilakukan untuk mengetahui apakah spesifikasi 

model yang digunakan memenuhi asumsi klasik atau belum.Uji ini 

meliputi uji normalitas, linearitas, homoskedastisitas, non 

autokorelasi dan multikolinearitas. Tetapi Gujarati (2008) 

menyebutkan bahwa dalam penelitian dengan menggunakan data 

panel, maka uji asumsi klasik tidak selalu perlu untuk dilakukan, 

karena dalam data panel berlaku asumsi : 

a. Parameter regresi tidak berubah dari waktu ke waktu. 

b. Varians error dari fungsi regresi homoskedastisitas. 

c. Error dari fungsi regresi dari waktu ke waktu tidak saling 

berhubungan. 

 

 


