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BAB III 

 METODE PENELITIAN  

A. Lokasi Penelitian  

Adapaun yang menjadi obyek penelitian ini adalah pada perusahan 

perbankan yaitu pada seluruh bank Umum di indonesia selama 3 tahun terakhir 

yaitu 2014-2016. Variabel Dependent dalam penelitian ini permintaan kredit 

UMKM, sedangkan Variabel independent PDRB (X1), suku bunga (X2), jumlah 

UMKM (X3)  

B. Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang merupakan data 

panel (gabungan antara time-series dan cross-secton). Data time seriesnya diambil 

tahun 2014 – 2015. Cross section adalah kredit UMKM,PDRB dan suku bunga. 

Sumber data dari penelitian ini merupakan data sekunder yang didapatkan dari 

website resmi BPS dan Bank Indobesia, laporan tahunan (Annual Report) kredit 

UMKM per provinsi di indonesia. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data – data yang di perlukan dalam penelitian ini, 

digunakan beberapa metode pengumpulan data yang relevan untuk memecahkan 

dan menganalisis masalah – masalah,yaitu sebagai berikut; 

a. Teknik Dokumentasi 

Yaitu pengumpulan data yang berdasarkan dokumentasi terdiri dari Bank 

Indonesia sebagi sumber data yang dimaksudkan untuk melengkapi sata lain, 

seperti dta dari transkrip,buku,catatan atau yang sejenis itu.
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D. Analisis Data dan Uji Hipotesis  

1. Metode Regresi Data Panel 

Data yang diguanakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel 

adalah data yang diperoleh dengan menggabungkan antar data Cross-section dan 

time series. Data cross –section dalam penelitian ini adalah kredit UMKM, 

sedangkan data time series dalam penelitian ini mulai tahun 2014 – 2015. 

Gujarati (dalam sari,2013), menyatakan bahwa terdapat beberpa keuntungan 

dalam penggunaan dta panel, yaitu: 

a. Dengan mengkombinasi time series dan croos section memberikan data yang 

lebih informative, lebih Variatif, mengurangi kolinearitas antar variabel, derajat 

kebebasab yang lebih banyak, dan efisien yang lebih besar. 

b. Secara garis besar data panel dapat memperkaya analisis empiris dengan 

berbagai cara yang makin tidak terjadi hanya menggunakan cross section atau 

time series.  

c. Data panel tidak membutuhkan uji ekonometris. Uji ekonometrika dilakukan 

untuk mengetahui apakah spesifikasi model yang digunakan sudah memenuhi 

asumsi klasik atau tidak. 

d. Dengan membuat data tersedia dalam jumlah yang lebih banyak, data panel 

dapat meminimumkan bias yang terjadi bila kita mengagregatkan individu 

dalam agregat yang luas. 

Ada tiga Teknik yang bisa digunakan dalam regresi data panel yaitu Teknik 

OLS (Common Effect), Fixed Effect, dan Random Effect. Untuk menentukan 

Teknik yang tepat untuk mengestimasi regresi data panel, harus melalui tiga uji 

yaitu uji F, uji LM, dan uji Hausman. Metode yang digunakan adalah : 
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Log Y = α+ β1 log X1it+ β2X2it+β3X3+eit 

Dimana: 

Y    = Kredit UMKM 

α    = konstanta  

β1   = koefisien regresi dari X1  

β2   = koefisien regresi dari X2 

β3   = koefien regresi dari X3 

X1   = PDRB 

X2   = Suku bunga 

X3   = Jumlah UMKM 

2. Pengujian dengan Uji Statistik 

Setelah model maka langkah awal selanjutnya adalah pengolahan data, untuk 

mengelolah data ini peneliti menggunakan alat analisis dan variable, dimana regresi 

ini dilakukan atas variable terkait (Y) terhadap variable bebas (X). Hal ini 

menunjukkan untuk mengetahui pengaruh antara variable bebas secara keseluruhan 

terhadap variable terikat. 

Untuk menguji hipotesis yang digunakan penguji menggunakan regresi linier 

berganda. Analisis linier berganda dihasilkan dengan cara memasukkan input data 

variable kedalam fungsi regresi. Pembuktian hipotesis dilakukan dengan: 

a. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji Statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas atau  Independent secara individual dalam menerangkan 

variasi-variasi variabel Independent. Hipotesis nol (H0) yang hendak di uji 

adalah apakah suatu parameter (bi) sama dengan 0 (H0:bi=0), artinya apakah 
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suatu variabel independent bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

variabel dependent. 

Hipotesis alternatifnya (Hα) parameter suatu variabel tidak sama dengan 

nol (Hα:bi≠0), artinya apakah suatu variabel Independent merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel dependent. 

Cara melakukan Uji T adalah dengan membandingkan nilai statistik T 

hasil perhitungan (T-hitung) dengan nilai T-tabel(T-tabel) pada derajat 

kepercayaan (α) sebesar 5% apabila hasil perhitungannya menunjukkan : 

1) T-hitung ≥ T-tabel, maka H0 ditolak dan Hα diterima 

Artinya variasi variabel independent dapat menerangkan variabel 

dependent dan dapat dipengaruhi diantara kedua variabel yang diuji dengan 

kata lain kita menerima hipotesis yang menyatakan bahwa suatu variabel 

independent secara individual mempengaruhi variabel dependent. 

2) T-hitung ≤ T-tabel, maka H0 diteriba Hα ditolak 

Artinya variasi variabel independent tidak dapat menerangkan variabel 

dependent dan tidak terdapat pengaruh diantara kedua variabel yang diuji 

dengan kata lain kita menerima hipotesis yang menyatakan bahwa suatu 

variabel independent secara individual bukan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependent. 

b. Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel 

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara Bersama-sama 

terhadap variabel dependent atau terkait. H0 yang hendak diuji adalah semua 

parameter dalam model sama dengan nol, atau H0:b1=b2=..=bk=0, artinya 



32 
 

 
 

apakah semua variabel independent bukan merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel dependent  

Hipotesis alternatif (Hα) tidak sama parameter secara simultan sama 

dengan nol, atau Hα:b1≠b2≠..≠bk≠0, artinya apakah semua variabel independent  

secara signifikan merupakan penjelas terhadap variabel dependent  

1) Uji Statistik F 

Untuk mengetahui siknifikan teknik fixed Effect akan di uji menggunkan uji 

statistik F. Kegunaan uji statistik F yaitu memilih antara metode OLS (Common 

effect) tanpa variabel  dummy  atau metode Fixed Effect. 

Menurut Widojarno (dalam sari 2013), uji statistik F digunakan untuk 

mengetahui apakah teknik regresi panel dengan fixed Effect  lebih baik dengan 

metode regresi data panel tanpa variabel  dummy ( comme effect) dengan melihat  

Residual sum of Squares (RSS) . adapun rumus yang digunakan untuk uji F statistik 

yaitu sebagai berikut: 

 

F = 
(𝑹𝑺𝑺𝟐 −𝑹𝑺𝑺𝟐)/𝒎

(𝑹𝑺𝑺𝟐)/(𝒏−𝒌)
 

 

Keterangan 

RSS1 =Residual sum of Square, teknik tanpa variabel  dummy  ( Fixed  Effect) 

RSS2 = Residual sum of Square, teknik dengan  variabel  dummy  ( Fixed 

Effect) 

m = Jumlah retriksi atau pembatasan di dlam metode tanpa variabel 

dummy (Rumus m=jumlah perusahaan -1)  

n = Jumlah sampel (observasi) 

k = jumlah parmeter dalam model  fixed effect 
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Hipotesis: 

H0 = OLS tanpa variabel dummy (common Effect) 

Ha = fixed effect 

Ketentuan  

a) Apabila F dihitung ≥ F tabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima,berati bahwa 

model fixed effect  merupakan model yang tepat. 

b) Apabila F hitung ≤ F tabel, maka H0 diterima dengan ditolak, berati bawa model 

OLS tanpa variabel  dummy (Common Effect) merupakan model yang tepat. 

2) Uji Lagrange Multipiler 

Menurut Widarjono (dalam Sari,2013), untuk mengetahui signifikansi teknik  

rendom effect  akan di uji mengunakan uji Lagrange multiplier (LM) digunakan 

untuk menulis OLS (common Effect) tanpa vatriabel dummy  atau  Random Effect.  

Uji signifikan  Rendom effect dikembalikan oleh  Bruesch-pegan. 

Menurut LM di gunakan untuk mengetahui apakah model  Rendom Effect  

lebih baik dari metode OLS  (common Effect). Nilai stasistik LM dihitung 

berdasarkan formula sebagai berikut: 

 

LM = 
𝑛𝑇

2(𝑇−1)
[

∑ (𝑇 𝑒1
−)²𝑛

𝑖=𝑡

∑ ∑ 𝑒𝑖𝑡
²𝑛

𝑛=𝑡
𝑛
𝑖=𝑡

− 1] ² 

 

Keterangan  

n = jumlah individu 

T = jumlah periode waktu  

e = Residual metode OLS 

Hipotesis untuk pengujian ini yaitu: 
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H0 = OLS tanpa variabel  dummy ( Common Effect)  

Hα = rendom Effct  

Ketentuan: 

a) Apabila LM hitung ≥ tabel chi aquare, maka H0 ditolak dan Hαditerima, berati 

bahwa model Rendom Effect merupakan model yamg tepat 

b) Apabila LM  hitung ≤ tabel chi square, maka H0 diterima dengan Hα ditolak, 

berati bahwa model OLS tanpa variable dummy (common effect) merupakan 

model yang tepat. 

c. Uji housmen 

Menurut widarjono (2013), dari hasil uji signifikan dan teknik diatas , diperoleh 

hasil bahwa teknik yang paling tepat yaitu Fixed Effect  dan Rendom Effect. Untuk 

memilih diantara teknik Fixed Effect atau Rendom Effect maka akan di uji kembali 

dengan uji Housman. Kegunaan uji  housmen  yaitu untuk memilih antar Fixed 

Effect atau Random Effect. 

uji housmen digunakan apabila metode fixed effect dan Rendom effect lebih baik 

dari metode OLS (common Effect)  

Rumusan uji housmen  

 

 

 

 

Hipotesis untuk pengujian ini yaitu: 

 H0  = Random Effect 

 Hα = Fixed Effect 

Ketentuan  



35 
 

 
 

a) Apabila housman hitung ≥ tabel chi square , maka H0 ditolak dan Hα 

diterima, berati bahwa model  Fixed Effect merupakan model yang tepat 

b) Apabila housmen hitung ≤ tabel chi square, makan H0 diterima Hα ditolak, 

berati bahwa model random Effect  merupakan model yang tepat. 

d. Koefisien Determinasi (R²) 

Menurut Widarjono (2013) koefisien determinasi (R²) adalah salah satu 

bentuk nilai statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada 

hubungan pengaruh antara dua variabel. Nilai koefisien determinasi (R²) 

menunjukkan presentasi variasi nilai variabel terkait yang dapat dijelaskan oleh 

persamaan regresi yang dihasilkan. Bila nilai R² semakin mendekati 1, berarti 

semakin tepat suatu garis regresi digunakan sebagai pendekatan. Sebaliknya 

semakin kecil nilai R² berarti semakin tidak tepat garis regresi tersebut mewakili 

data dari hasil observasi  

Jika nilai R² sama dengan 1, maka pendekatan tersebut terdapat kecocokan 

sempurna dan jika nilai R² sama dengan 0, maka tidak ada kecocokan 

pendekatan. Koefisien determinasi R² ini juga untuk mengukur besarnya 

kontribusi (presentase) dari jumlah variabel terkait yang diterangkan oleh regresi 

atau untuk mengukur besarnya sumbangan dari variabel bebas terhadap naik 

turunnya variabel terkait. 

Koefisien korelasi dapat dihitung dengan cara menarik akar dari koefisien 

determinasi. Koefisien korelasi ini digunakan untuk mengetahui keeratan 

hubungan antara dua variabel dan mengetahui arah hubungan antara dua 

variabel, dimana batas-batasnya ditentukan oleh -1 ≤ r ≤1. Bila r =0 atau 

mendekati 0 , maka hubungan antara dua variabel sangat lemah atau tidak ada 
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hubungan sama sekali. Bila  r = -1 atau mendekati 1, maka korelasi antara dua 

variabel dinyatakan positif dan sangat kuat. Tanda positif (+) menyatakan bahwa 

korelasi dua variabel adalah searah, artinya kenaikan nilai X terjadi Bersama 

kenaikan nilai Y , sedangkan bila nilai r = -1 atau mendekati -1, maka 

korelasinya sangat kuat dan negatif. Tanda negative (-) menyatakan bahwa 

kenaikan nilai X terjadi Bersama-sama dengan penurunan nilai. 

E. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional dan pengukuran variabel berisi pernyataan tentang arti 

dan maksud variabel-variabel penelitian, dimaksudkan agar tidak terjdi salah 

penegrtian terhadap variabel yang dibahas serta memudahkan dalam penerapan data 

yang digunkan. Variabel-variabel yang digunakan dalam menganalisis penelitian 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1) Variabel terkait (Dependent variabel ) (Y)  adalah variabel yang pengaruhi. 

Variabel terkait dalam penelitian ini permintaan Kredit UMKM.Kredit UMKM 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejumlah dana yang di berikan oleh 

bank kepada pengusaha UMKM sebagai pinjaman variabel menggunakan 

pengukuran dalam bentuk rupiah. 

2) Variabel Bebas (independent Variabel ) (X) adalah variabel yang yang 

mempengaruhi, meliputi: 

a. PDRB (X1) 

Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu nilai netto 

barang dan jasa (komoditas) yang di pengaruhi oleh suatu wilayah yang di 

ukur dalam bentuk rupiah. 

b. Suku Bunga (X2) 
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Suku bunga kredit adalah harga suatu biaya dari penggunaan dana yang 

di bayarkan oleh debitur sebagi pengganti biaya modal yang di ukur dalam 

bentuk persen (%). 

c. Jumlah UMKM 

Jumlah UMKM adalah untuk mengatahui pergerakan perekonomian 

nasional ukuran penelitian yang digunakan dalam brntuk persen (%). 




