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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Explanatory. Menurut Umar 

(2000:36) penelitian eksplanatori (explanatory research) adalah penelitian yang 

bertujuan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan 

variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel 

lainnya. Penelitian eksplanatori atau eksplanatif bertujuan untuk menjelaskan 

hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel.  

B. Definisi Operasional Variabel 

a. Dana Pihak Ketiga (DPK) 

 Dana Pihak Ketiga merupakan simpanan pihak ketiga bukan bank 

yang terdiri dari giro, tabungan, dan simpanan berjangka (deposito) pada 

akhir periode bulanan yang dinyatakan dalam Miliar Rupiah. 

b. Return on Assets (ROA) 

ROA merupakan perbandingan antara laba bersih dengan rata – 

rata total aset pada akhir periode bulanan yang dinyatakan dalam 

presentase.  

c. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

 CAR merupakan perbandingan antara modal dan Aktiva 

Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) pada akhir periode bulanan yang 

dinyatakan dalam presentase. 
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d.     Non Performing Loan (NPL) 

NPL merupakan perbandingan antara kredit dengan kualitas kurang 

lancar, diragukan, dan macet dengan total kredit pada akhir periode 

bulanan yang dinyatakan dalam presentase. 

e.    Net Interest Margin (NIM) 

NIM merupakan perbedaan antara bunga pendapatan yang 

dihasilkan oleh bank atau lembaga keuangan lain dan nilai bunga yang 

dibayarkan kepada pemberi pinjaman mereka (misalnya, deposito), 

relatif terhadap jumlah mereka (bunga produktif ) aset pada akhir 

periode bulanan yang dinyatakan dalam presentase.  

f.     Kredit yang disalurkan 

Total Kredit yang disalurkan oleh bank kepada peminjam 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga. Posisi kredit pada Bank Umum pada akhir periode bulanan yang 

dinyatakan dalam Miliar Rupiah.  

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Menurut Sugiyono (2009:20) data sekunder adalah data yang tidak langsung 

memberikan data ke peneliti, jadi berupa data sekunder berdasarkan runtut 

waktu atau time series berupa laporan ikhtisar keuangan yang meliputi Dana 

Pihak Ketiga (DPK), Return On Asset (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), 
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Non Performing Loan (NPL), dan Net Interest Margin periode 2012- 2016 , 

sedangkan sumber data diperoleh dari annual report serta laporan publikasi 

keuangan Bank Umum Konvensional Go Public yang ada di web resmi 

www.idx.co.id.  

D. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Konvensional Go Public 

yang terdaftar di BEI periode 2012 – 2016 sejumlah 42 bank.   

E. Teknik Pengumpulan Data 

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi dan studi pustaka. Sugiyono (2011:20) menyatakan 

bahwa dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen 

dalam hal ini dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental 

dari seseorang, sedangkan studi pustaka dikumpulkan dari berbagai literasi , 

buku, dan sumber berita yang berkaitan dengan penelitian.  

F. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan dimana 

menyoroti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Metode 

analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Pengolahan 

data menggunakan program Statistik Product and Service Solution (SPSS).  

1. Uji Normalitas Data  

     Menurut Ghozali (2013:160) mengemukakan bahwa Uji normalitas 

bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi 

http://www.idx.co.id/
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normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan 

pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengansumsikan bahwa nilai 

residual mengikuti distribusi normal. Menguji suatu data berdistribusi 

normal atau tidak, dapat diketahui dengan menggunakan grafik normal plot 

,dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar penambil keputusan 

(Ghozali, 2011 : 163) :  

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuh asumsi normalitas.  

b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak SSmenunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.  

2.  Uji Regresi  

Analisis regresi berganda digunakan untuk menjawab hipotesis 1 

dan 2. Melalui analisis ini dapat dilihat pengaruh atau hubungan antara 

variabel bebas (independent variabel) dengan variabel terikat (dependent 

variable), dengan analisis regresi berganda maka dapat diketahui seberapa 

besar kelima variabel tersebut mempengaruhi kredit yang disalurkan. 

Persamaan regresi berganda yang digunakan dalam penelitian adalah:  

Y = a + 𝑏1𝑋1 +𝑏2𝑋2 +𝑏3𝑋3 + 𝑏4𝑋4+𝑏5𝑋5+ e (Sugiyono,2010:279) 

Keterangan :  

Y  = Penyaluran Kredit  

a   = Konstanta 
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X1 = DPK  

X2 = ROA 

X3 = CAR 

X4 = NPL 

X5 = NIM 

b1b2b3b4b5= Koefisien regresi 

e  = Standard Eror  

3.  Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Menurut Ghozali ( 2013:97 ), koefisien determinasi ( R² ) pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. 

Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 

satu variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan 

mendasar dalam penggunaan koefisien determinasi adalah jumlah variabel 

independen yang dimasukkan kedalam model.  

Setiap tambahan satu variabel independen, maka R² pasti meningkat 

tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel independen, oleh karena itu banyak peneliti yang menganjurkan 

untuk menggunakan nilai Adjusted R² pada saat mengevaluasi mana model 
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regresi yang terbaik,tidak seperti nilai R², nilai Adjusted R² dapat naik atau 

turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. 

4. Uji Pengaruh  

a. Uji Pengaruh Parsial (Uji t) 

Menurut Ghozali ( 2013 : 98 ), uji statistik t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Salah satu cara melakukan uji t adalah dengan membandingkan 

nilai statistik t dengan baik kritis menurut tabel,  Sedangkan menurut 

Sugiyono (2011:194) uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing 

sumbangan variabel bebas secara parsial terhadap variabel 

terikat,menggunakan uji masing-masing koefisien regresi variabel bebas 

apakah mempunyai pengaruh yang bermakna atau tidak terhadap variabel 

terikat.  

Menguji apakah masing-masing variabel bebas berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel terikat secara parsial dengan α = 0,05. Maka 

cara yang dilakukan adalah:  

1). Bila (P-Value) < 0,05 artinya variabel independen secara parsial 

mempengaruhi variabel dependen.  

2). Bila (P-Value) > 0,05 artinya variabel independen secara parsial tidak 

mempengaruhi variabel dependen. 
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b. Uji Pengaruh Terbesar  

 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui variabel independent (DPK, 

ROA, CAR, NPL, dan NIM) yang memiliki pengaruh terbesar terhadap 

variabel Dependent (kredit yang disalurkan) dengan melihat koefisien 

regresi yang paling besar. 

5. Uji Model Regresi 

a. Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2013:105), uji multikolinieritas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi diantara variabel independen, jika variabel independen saling 

berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel 

ortogonal adakah variabel independen yang memiliki nilai korelasi 

antar sesama variabel independen sama dengan nol.  

b. Uji Heterokedastisitas 

   Menurut Ghozali (2013:139) uji heteroskedastisitas yaitu untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.  

   Menurut Ghozali (2011:139) model regresi yang baik adalah 

yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika p 

value > 0,05 tidak signifikan berarti tidak terjadi heteroskedastisitas 
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artinya model regresi lolos uji heteroskedastisitas. Model regresi yang 

baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi 

heterokedastisitas. Kebanyakan data crossection mengandung situasi 

heterokedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili 

berbagai ukuran ( kecil, sedang dan besar ). 

c.  Uji Autokorelasi 

     Uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi di 

mana variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri, 

maksud korelasi dengan diri sendiri adalah bahwa nilai dari variabel 

dependen tidak berhubungan dengan nilai variabel itu sendiri, baik 

nilai periode sebelumnya ata nilai periode sesudahnya (Santoso dan 

Ashari, 2005: 240) ,untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat 

menggunakan uji Durbin-Watson (DW) dengan SPSS. Dasar 

pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut: 

1). Deteksi Autokorelasi Positif: 

a). Jika DW < dL maka terdapat autokorelasi positif. 

b). Jika DW > dU maka tidak terdapat autokorelasi positif. 

c). Jika dL < d < dU maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak 

dapat disimpulkan.  

2). Deteksi Autokorelasi Negatif: 

a). Jika (4 - DW) < dL maka terdapat autokorelasi negatif. 

b). Jika (4 - DW) > dU maka tidak terdapat autokorelasi negatif. 
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c). Jika dL < (4 - DW) < dU maka pengujian tidak meyakinkan atau 

tidak dapat disimpulkan. 
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