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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian inferensial kuantitatif 

adalah analisis hubungan antarvariabel dengan pengujian hipotesis dan 

pengambilan kesimpulan didasarkan pada pengolahan data. 

B. Populasi dan Teknik pengumpulan Sampel

Populasi penelitian yang digunakan adalah 109 bank konvensional. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah bank besar yang memiliki 

total asset terbesar, bank besar cenderung memiliki ekses likuiditas karena 

memiliki tingkat LDR yang rendah. Teknik pengumpulan sampel 

menggunakan purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Bank konevensional yang mempublikasikan neraca laporan 

keuangannya pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2010-2015. 

2. Sampel bank hanya bank konvensional dan tidak termasuk bank syariah,

menimbang bank syariah memiliki mekanisme kegiatan operasional dan

pasar uang yang berbeda.

3. Pembagian klasifikasi bank dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan

batasan asset dengan membagi kelas bank menjadi kelas bank besar,

menengah dan kecil, bank besar (big bank) dengan asset diatas Rp50

triliun, bank menengah atau bank sedang (medium bank) diatas Rp10

triliun, dan bank kecil (small bank) dibawah Rp10 triliun.
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Dari kriteria sampel diatas 12  bank konvensional yang memenuhi kriteria 

sebagai berikut : 

a. PT. Bank Mandiri         g.  PT. Pan Indoensia Bank  

b. PT. Bank Rakyat Indonesia        h.  PT. Bank Permata 

c. PT. Bank Central Asia         i.  PT. Bank Maybank Indonesia 

d. PT. Bank Negara Indonesia        j.  PT. Bank Tabungan Negara 

e. PT. Bank CIMB Niaga         k. PT. Bank OCBC NISP  

f. PT. Bank Danamon Indonesia        l. PT. Bank Bukopin 

Dari 12 bank yang memunuhi kriteria, diambil 5 sampel bank dengan urutan 

tertinggi dengan asumsi kelima bank tersebut memiliki tingkat LDR yang 

rendah sehingga cenderung memiliki ekses likuiditas.  

C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional bertujuan untuk mendefinisikan atau memberi 

penjelasan mengenai variabel-variabel yang telah di indentifikasi sehingga 

terkandung pemaparan yang lebih jelas dan juga disertai oleh skala 

pengukuran dan dapat dioperasionalkan. Berikut adalah definisi operasional 

dari masing-masing variabel yang digunakan : 

1. Variabel Dependent (Y) 

a. Ekses Likuiditas (ELR)  

Ekses likuditas (ELR) bank adalah bagian dari likuiditas bank yang 

tidak ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan statutory reserve (Giro 

Wajib Minimum) yang di tetapkan bank sentral. Dalam penelitian ini, data 

ekses likuiditas menggunakan rasio angka posisi OPT terhadap simpanan 
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nasabah atau dana pihak ketiga (deposits) yang terdiri dari giro, tabungan, 

dan deposito. Angka posisi OPT digunakan karena menunjukan jumlah 

kelebihan likuiditas perbankan yang berhasil diserap Bank Indonesia. 

Penggunaan data yang dihitung dalam bentuk rasio dipandang lebih tepat 

karena rasio bersifat relatif. 

2. Variabel Independent (X) 

a. Ekses Likuiditas Perbankan Periode Sebelumnya (ELt-1) 

ELt-1 Merupakan ekses likuiditas perbankan pada periode 

sebelumnya. Variabel ini digunakan untuk menangkap fenomena 

adjustment dalam melakukan manajemen likuiditas. Data dalam bentuk 

rasio. 

b. Suku bunga pasar uang antar bank (SPUA) 

Suku bunga pasar uang antar bank (SPUA) adalah suku bunga 

PUAB berjangka waktu satu malam (overnight) yang terjadi di pasar uang. 

Dalam hal ini, suku bunga PUAB dipandang sebagai cost of fund bagi 

penanam dana likuiditas sektor perbankan. Data dalam bentuk persen (%). 

c. Currency (CURR) 

Variabel ini merupakan rasio antara uang kartal yang di pegang 

masyarakat (currency in circualtion) terhadap dana pihak ketiga 

(deposits). Variabel ini dimaksudkan untuk menangkap preferensi nasabah 

dalam memegang uang tunai. Data dalam bentuk rasio. 
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D. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder 

yang meliputi data internal bank (neraca bank umum) maupun data eksternal 

bank yang meliputi data ekonomi makro dan tingkat suku bunga. Sumber 

data terutama berasal dari publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK),  Bank 

Indonesia seperti Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI), serta 

Indikator Ekonomi Terkini dari berbagai edisi yang di publikasi oleh Bank 

Indonesia. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan pengumpulan data sekunder. Cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data yaitu dengan membaca bahan-bahan yang menjadi 

sumber data, baik yang berasal dari laporan penelitian atau survei, jurnal 

maupun artikel yang berhubungan dengan permasalahaan. Selain itu metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu cara 

pengumpulan data yang diperoleh dari instansi, badan atau biro terkait 

seperti laporan bulanan atau tahunan data statistik dan lainnya. 

F. Teknik Analisis Data 

1.  Model Analisis 

 Model ekses likuiditas dalam penelitian ini diformulasikan sebagai  

berikut : 

ELRBB : fs (ELRt-1, SPUA, CURR) 
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Keterangan : 

ELRBB  : Ekses likuiditas bank besar (big bank) 

ELRt-1  :  Ekses likuiditas/Deposit perbankan periode sebelumnya 

SPUA  : suku bunga PUAB O/N 

CURR  : uang karta (rasio terhadap jumlah simpanan nasabah) 

2. Model Regresi Data Panel 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi dengan data panel. Data panel adalah data yang mempunyai dua 

dimensi yaitu individu (cross-section) dan waktu (time series), dimana setiap 

unit cross-section (individu) diulang dalam beberapa periode waktu.  

Analisis regresi data panel digunakan untuk mengetahui faktor yang 

mempengaruhi ekses likuiditas bank besar dengan menggunakan data panel, 

dimana cross-section-Nya adalah 5 bank konvensional dengan total asset 

terbesar yaitu PT Bank Mandiri, PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Bank Central 

Asia, PT. Bank Negara Indonesia, PT. Bank CIMB Niaga dan time series 

bulanan dari Febuary 2010 sampai dengan Desember 2015. Sedangkan 

variabel dependen dalam penelitian adalah Ekses Likuiditas (ELR) dan 

variabel Independen adalah ekses likuiditas periode sebelumnya ELRt-1, Suku 

bunga PUAB O/N,dan currency. Persamaan regresi data panel adalah sebagai 

berikut: 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝑒 
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Dimana : Y  : Ekses Likuiditas 

  𝛽0  : Konstanta/ Intercept 

  𝛽1, 𝛽3, 𝛽3 : Koefisien Regresi Parsial 

𝑋1               : ekses likuiditas periode sebelumnya 

𝑋2               : suku bunga PUAB O/N 

𝑋3               : currency 

Untuk mengetahui pengaruh variabel – variabel independen terhadap 

variabel dependen maka dilakukan dengan uji statistik t dan uji statistik F dengan 

tingkat signifikansi 5%. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain: 

1. Model Regresi Panel 

a. Common – Effect 

Model common – effect (CE) adalah model paling sederhana 

yang mengasumsikan bahwa tidak ada keheterogenan antar individu 

yang tidak terobservasi (intersep sama), karena semua keheterogenan 

telah dijelaskan oleh variabel independen. Estimasi parameter model 

common – effect menggunakan metode OLS. Model common – effect 

(pooling) yang dapat digunakan untuk memodelkan data panel adalah: 

𝑌𝑡𝑖 = 𝛽0 + 𝑋𝑡𝑖𝛽1 + 𝑒𝑡𝑖 

Dimana : 

𝑌𝑡𝑖 adalah observasi dari unit ke i dan diamati pada periode ke t. 

(dependen) 
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𝑋𝑡𝑖 adalah variabel independen yang diamati dari unit i pada periode 

t. Dan diasumsikan 𝑋𝑡𝑖 memuat konstanta. 

𝑒𝑡𝑖 adalah komponen error yang dia yang diasumsikan memiliki harga 

mean 0 dan variansi homogen dalam waktu serta independen dengan 

𝑋𝑡𝑖. 

 

 

b. Model Fixed – Effect 

Model fixed – effect (FE) diasumsikan bahwa terdapat 

keheterogenan antar individu yang tidak terobservasi, maka nilai 

intersep untuk setiap variabel independen berbeda tapi memiliki slope 

yang sama. Estimasi parameter model fixed – effect menggunakan 

metode Least Square Dummy Variable, yaitu dengan menambahkan 

variabel dummy yang bersesuaian untuk masing – masing nilai variabel 

independen. 

𝑌𝑡𝑖 = 𝛽0𝑖 + 𝑋𝑡𝑖𝛽1 + 𝑒𝑡𝑖 

Dimana nilai 𝛽0𝑖 untuk setiap 𝑋𝑖 berbeda tetapi memiliki slope 

yang sama. 

c. Model Random - Effect 

Model random – effect (RE) adalah model yang mengasumsikan 

bahwa intersep dianggap sebagai variabel random. Estimasi parameter 

model random – effect menggunakan metode Generalized Least 

Square. 
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𝑌𝑡𝑖 = 𝛽0𝑖 + 𝑋𝑡𝑖𝛽1 + 𝑒𝑡𝑖 

Dimana 𝛽0𝑖 dianggap sebagai variabel random, sehingga: 

𝛽0𝑖 = �̅�0 + 𝑣𝑖 

𝑌𝑡𝑖 = �̅�0𝑖 + 𝑋𝑡𝑖𝛽1 + (𝑒𝑡𝑖 + 𝑣𝑖) 

𝑌𝑡𝑖 = 𝛽0𝑖 + 𝑋𝑡𝑖𝛽1 + 𝑤𝑡𝑖 

2. Karakteristik Pemilihan Model  

a. Uji Hausman 

Kegunaan uji Hausman adalah untuk memilih antara Fixed Effect atau 

Random Effect. Uji Hausman digunakan apabila metode Fixed Effect dan 

Random Effect lebih baik dari metode OLS (Common Effect). Statistik 

uji Hausman mengikuti chi square dengan degree of freedom  sebanyak 

jumlah variabel bebas dari model. Dengan ketentuan: 

H0 : Random Effect 

H1 : Fixed Effect 

Apabila hasil dari Hausman test menunjukkan bahwa nilai 

probabilitasnya lebih kecil dari tingkat signifikasi 0,05, maka dengan 

demikian hipotesisi nol ditolak dan model yang digunakan Fixed Effect.  

Uji Hausman digunakan apabila metode Fixed Effect dan Random Effect 

lebih baik dari metode OLS (Common Effect). Dengan mengikuti kriteria 

Wald, nilai statistik Hausman ini akan mengikuti distribusi chi-square 

sebagai berikut : 

𝑊 = 𝑋2[𝐾] = [𝛽,̂ �̂�𝐺𝐿𝑆] ∑−1[𝛽,̂ �̂�𝐺𝐿𝑆] 
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 Apabila Hausman hitung ≥ Tabel Chi Square, maka Ho ditolak dan 

Ha diterima, berarti bahwa model Fixed Effect merupakan model 

yang tepat. 

 Apabila Hausman hitung ≤ Tabel Chi Square, maka Ho diterima dan 

ha ditolak, berarti model Random Effect merupakan model yang 

tepat. 

b. Uji Chow 

Uji ini digunakan untuk memilih salah satu model pada regresi data 

panel, yaitu model efek tetap (Fixed Effect Model) dengan model 

koefisien tetap (common effect model). Hipotetsis dalam uji chow 

adalah: 

H0 : Common Effect Model 

H1 : Fixed Effect Model 

Perhitungan F statistic didapat dari uji Chow dengan rumus: 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =

(𝑅𝑆𝑆1−𝑅𝑆𝑆2)

(𝑛−1)

𝑅𝑆𝑆2

(𝑛𝑇−𝑛−𝐾)

 

Dimana: 

RSS1 : Residual Sum of Square dari model Common Effect 

RSS2 : Residual Sum of Square dari model Fixed Effect 

n   : Jumlah Individu 

T  : jumlah periode waktu 

K  : banyaknya parameter dalam model Fixed Effect 
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sedangkan F tabel didapat dari:  

𝐹 − 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = {𝛼 ∶ 𝑑𝑓(𝑛 − 1, 𝑛𝑡 − 𝑛 − 𝑘)}  

Dimana: 

α : Tingkat signifikasi yang dipakai (alfa) 

n : Jumlah Individu 

nt : Jumlah cross section x jumlah time series  

k : Jumlah variabel independen 

Nilai F statistik akan mengikuti distribusi statistik F dengan 

derajat bebas sebesar n-1 untuk numerator dan sebesar nT- k untuk 

denumerator. Jika nilai statistik F lebih besar dari nilai F tabel pada 

tingkat signifikansi dal slope adalah sama tidak berlaku, sehingga 

teknik regresi data panel dengan Fixed Effect lebih baik dari model 

regresi data panel dengan Common Effect (Juanda, 2012).  

c. Uji LM Breush-Pagan 

Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk mengetahui signifikan 

teknik Random Effect.  Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk 

memilih antara OLS (Common Effect) tanpa variabel dummy atau 

Random Effect. Uji signifikan Random Effect ini dikembangkan oleh 

Bruesch – pagan. Adapun nilai statistik LM dihitung berdasarkan 

formula sebagai berikut :  

LM      = 
nT

2 (T−1)
[

∑ [∑ eit
T
t=1 ]n

i=1

∑ ∑ eit
2T

t=1
n
i=1

-1]2 

Keterangan : 

 N  =  Jumlah Individu 
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T =  Jumlah Periode Waktu 

𝑒𝑖𝑡 =  Residual metode Common Effect 

Hipotesis untuk pengujian ini yaitu : 

H0 = OLS tanpa variabel dummy ( Common Effect) 

H1 = Random Effect Model 

Ketentuan : 

1) Apabila Probabilitas Breusch-Pagan < alpha (0,05), maka H0 

ditolak dan H1 diterima, berarti bahwa model Random Effect 

merupakan model yang tepat. 

2) Apabila Probabilitas Breusch-Pagan > alpha (0,05), maka H0 

diterima dan H1 ditolak, berarti bahwa model OLS tanpa variabel 

dummy (Common Effect) merupakan model yang tepat. 

3. Uji Statistik 

a. Uji F 

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel 

independen secara serentak/ simultan terhadap variabel dependen dengan 

tingkat signifikansi sebesar 95% atau pada 𝛼 = 5%.  

1) Membandingkan F hitung dengan nilai kritisnya. Dengan rumus 

statistik uji F sebagai berikut: 

𝐹ℎ𝑡 =
𝑅2/𝑘

(1 − 𝑅2)/(𝑛 − 𝑘 − 1)
 

Dimana 𝑅2 adalah nilai koefisien determinasi, k adalah jumlah variabel 

independen, dan n yaitu umlah observasi. Nilai Fht kemudian 

dibandingkan dengan nilai kritis (F tabel). Jika F hitung > F tabel, maka 
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H0 ditolak yang berarti bahwa minimal ada satu diantara variabel – 

variabel independen yang berpengaruh terhadap varibel dependen, dan 

sebaliknya. 

2) Menghitung p – value. 

Yaitu jika probabilitas F statistiknya < dari 5%, maka 𝐻0 ditolak yang 

berarti bahwa minimal ada satu diantara variabel – variabel independen 

yang berpengaruh terhadap varibel dependen, dan sebaliknya. 

b. Uji t 

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing – masing variabel 

independen terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikansi sebesar 

5%. Dalam pengujian hipotesis dengan uji t dapat diketahui melalui 

beberapa cara antara lain: 

1) Membandingkan statistik uji (statistik t) dengan nilai kritisnya. Statistik 

ini dapat dihitungan dengan menggunakan rumus: 

|𝑡| =
�̂�

𝑠𝑒(�̂�)
 

dimana �̂�adalah estimasi terhadap 𝛽, dan 𝑠𝑒(�̂�) adalah standar deviasi 

sampling dari hasil estimasi (standart error). Nilai t (t hitung) kemudian 

dibandingkan dengan nilai kritis (t tabel) yang berlaku sesuai derajat 

bebas dan tingkat signifikansi 𝑡(𝛼/2,𝑛). Jika nilai |t| >𝑡(𝛼/2,𝑛), maka H0 

ditolakyang berarti bahwa variabel independen tersebut berpengaruh 

terhadap varibel dependen, dan sebaliknya. 
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2) Menghitung p – value 

Yaitu probabilitas mengobservasi nilai t sebesar tertentu jika 

𝐻0berlaku. Dimana jika probabilitas t statistiknya < dari 𝛼 yang 

digunakan (5%), maka 𝐻0 ditolak yang berarti bahwa variabel 

independen tersebut berpengaruh terhadap varibel dependen, dan 

sebaliknya. 

c. Koefisien Determinasi(𝑅2) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase 

sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel 

dependen. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar prosentase variasi 

variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan 

variasi variabel dependen. Yang dirumuskan sebagai berikut: 

𝑅2 =
𝐸𝑆𝑆

𝑇𝑆𝑆
=

∑(�̂�𝑖 − �̅�)
2

∑(𝑌𝑖 − �̅�)2
 

Dimana ESS (Explained of Sum Square), TSS (Total Sum of Square), 

�̂�𝑖 adalah estimasi dari 𝑌𝑖  adalah rata - rata variabel dependen. 𝑅2sama 

dengan 0, maka tidak ada sedikitpun prosentase sumbangan pengaruh yang 

diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, atau variasi 

variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan 

sedikitpun variasi variabel dependen. Sebaliknya 𝑅2 sama dengan 1, maka 

prosentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen 

terhadap variabel dependen adalah sempurna, atau variasi variabel 



41 
 

independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi 

variabel dependen. 


