
27 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Obyek Penelitian

Penelitian ini mengenai faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit 

investasi pada bank umum di Indonesia tahun 2012-2016. Lokasi 

pengambilan data secara tidak langsung melalui media perantara yaitu 

diperoleh dari laman resmi Bank Indonesia atau Statistik Perbankan 

Indonesia. Pemilihan objek dimaksudkan agar data-data yang dijadikan bahan 

kajian penelitian lebih akurat. 

B. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang merupakan data 

laporan berupa laporan kinerja perbankan di Indonesia tahun 2012-2016 

meliputi dana pihak ketiga (DPK), capital adequacy ratio (CAR), loan to 

deposit ratio (LDR). 

C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu Bank Umum yang beroperasi di 

Indonesia, alasan untuk pengambilan Bank Umum di Indonesia karena bank 

umum di Indonesia merupakan keseluruhan atau gabungan dari berbagai jenis 

macam bank, (1) Bank Persero atau BUMN, (2) Bank Swasta Nasional, (3) 

Bank Asing, (4) Bank BPD, (5) Bank Campuran.  
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Bank Umum di Indonesia pada tahun 2016 yaitu sebanyak 116 bank 

berdasarkan ketetapan Statistik Perbankan Indonesia. Adapun metode yang 

digunakan dalam pengambilan sampel dengan menggunakan metode sensus 

yaitu metode yang menggunakan keseluruhan Bank Umum yang terdapat 

dalam periode digunakan sebagai obyek penelitian. Penelitian ini 

menggunakan 60 waktu pengamatan (n=60) (bulan januari – bulan desember 

tahun 2012-2016). 

D. Definisi Operasional Variabel  

Merupakan variabel yang memberikan penjelasan atau memberikan 

arti dari beberapa variabel yang diteliti untuk memudahkan dan menghidari 

kesalahan dalam mengartikan, sehingga pembaca dapat memahami variabel 

yang diteliti. 

1. Variabel Terikat (Dependent Variabel) 

Kredit Investasi (Y) merupakan variabel yang mempengaruhi 

variabel lain, dalam penelitian ini adalah penyaluran kredit investasi. 

Dimana kredit investasi merupakan kredit yang diberikan oleh bank 

kepada debitur untuk mengadakan barang-barang modal (aktifa tetap) 

yang mempunyai ekonomis lebih dari satu tahun yang ditujukan untuk 

pendirian perusahaan baru atau proyek. Kredit investasi dinyatakan 

dalam Miliar Rupiah dari tahun 2012-2016 pada Bank Umum di 

Indonesia.  

 

 



29 
 
 

 
 

2. Variabel Bebas (Independent Variabel) 

Variabel ini merupakan variabel bebas yang tidak bergantung 

pada variabel lain, dimana dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga)  variabel 

bebas yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), 

Loan to Deposit Ratio  (LDR). 

a. Dana Pihak Ketiga (X1) 

Dana Pihak Ketiga merupakan keseluruhan simpanan dana 

pihak ketiga nasabah kepada Bank yang terdiri dari giro, tabungan 

dan simpanan berjangka (deposito). Data dalam bulanan mulai 

tahun 2012-2016 diperoleh dari laporan SEKI dipublikasikan di 

Bank Indonesia. Satuan yang digunakan adalah Miliar Rupiah.  

b. Capital Adequacy Ratio (CAR) (X2) 

Capital Adequacy Ratio merupakan rasio perbandingan 

modal bank dengan aktiva tertimbang menurut risiko yang 

dinyatakan dalam persen (%). Data dalam bulanan mulai tahun 

2012-2016  yang diperoleh dari laporan kinerja bank umum yang 

publikasikan oleh Statistik Perbankan Indonesia, serta diperoleh 

dengan cara : 

 

 

c. Loan to Deposit Ratio (LDR) (X3) 

Loan to Deposit Ratio merupakan rasio yang digunakan 

bank untuk mengukur kemampuan bank dalam pemberikan kredit 

𝐂𝐀𝐑 =
𝐌𝐨𝐝𝐚𝐥 

𝐀𝐓𝐌𝐑
× 𝟏𝟎𝟎% 
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yang diberikan terhadap dana pihak ketiga. Satuan yang digunakan 

adalah persen (%). Data yang diambil dalam penelitian ini adalah 

data bulanan mulai tahun 2012-2016 yang diperoleh dari laporan 

kinerja bank umum yang publikasikan oleh Stastistik Perbankan 

Indonesia, serta diperoleh dengan cara : 

 

 

E. Jenis dan Sumber Data  

Jenis penelitian ini merupakan deskriptif kuantitatif dimana metode 

yang menggunakan data yang berupa angka yang kemudian dianalisa dengan 

menambahkan keterangan berupa kalimat-kalimat untuk menerangkan data 

kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Sumber data berasal dari Bank Indonesia (BI) , Statistik Perbankan 

Indonesia (OJK), serta sumber pustaka lain, seperti jurnal,artikel dan internet.  

F. Teknik Pengambilan Data  

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik 

dokumentasi yang didapatkan dari mengumpulkan, menyalin, mempelajari 

dan mengolah data dari sumber-sumber terkait yaitu skripsi dan mempelajari 

dari buku-buku pustaka yang mendukung proses penelitian ini. Sumber data 

diperoleh dari Bank Indonesia dan Statistik Perbankan Indonesia selama 

periode 2012-2016.  

 

 

𝐋𝐃𝐑 =
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐊𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭 

𝐃𝐚𝐧𝐚 𝐏𝐢𝐡𝐚𝐤 𝐊𝐞𝐭𝐢𝐠𝐚
× 𝟏𝟎𝟎% 
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G. Metode Analisis Data  

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

pengujuan asumsi klasik, hal ini untuk memastikan apakah model regresi 

linier berganda yang digunakan tidak terdapat masalah normalitas, 

multikolienaritas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Jika semua pengujian 

asumsi klasik terpenuhi berarti model analisis telah layak digunakan 

(Ghozali, 2011). 

1. Uji Normalitas  

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi 

yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk 

mengetahui apakah variabel residual berdistribusi normal atau tidak dengan 

cara analisis grafik. Uji statsistik yang digunakan dalam menguji normalitas 

residual dalam penelitian ini adalah uji statistic Jarque-bera test.  

2. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolonieritas digunakan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi variabel bebas (independen). Model 

yang baik seharusnya tidak terjadai korelasi diantara variabel independen. 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolonieritas didalam model regresi 

antara lain dapat dilakukan dengan melihat: 

1) Nilai tolerance dan lawannya 

2) Variance factor (VIF) 
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Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas 

adalah nilai tolerance  0.10 atau sama dengan ilia VIF  10. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan yang 

lain. Jika variance dari residual satu pengamatan yang lain berbeda maka 

dapat dikatakan heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas didalam model regresi antara lain dapat dilakukan dengan 

Uji Glejser, yakni meregresikan absolut nilai residual sebagai variabel 

dependen dengan independen. Jika probabilitas diatas tingkat kepercayaan 

5% maka tidak terdapat heteroskedastisitas.  

4. Uji Autokorelasi 

Uji Autookorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi 

maka dinamakan ada problem autokorelasi. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi didalam model 

regresi antara lain dapat dilakukan dengan Uji Durbin – Watson (DW Test). 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat pada tabel 3.1 
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Tabel 3. 1 Uji Durbin – Watson (DW Test) 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tdk ada autokorelasi + Tolak 0<d<dl 

Tidak ada autokorelasi + Non decision dlddu 

Tdk ada korelasi - Tolak d-dl<d<4 

Tdk ada korelasi - Non decision 4-dud4-dl 

Tdk ada autokorelasi, + atau - Tdk ditolak du<d<4-du 

 

Jika regresi memiliki autokorelasi, maka ada beberapa opsi 

penyelesainnya antara lain : 

a. Tentukan apakah autokorelasi yang terjadi merupakan pure 

autocorrelation dan bukan karena kesalahan spesifikasi model regresi. 

Pola residual dapat terjadi karena adanya kesalahan spesifikasi model yaitu 

ada variabel penting yang tidak dimasukkan kedalam model atau dapat 

juga karena bentuk fungsi persamaan regresi tidak benar. 

b. Jika yang terjadi adalah pure autocorrelation, maka solusi autokorelasi 

adalah dengan menstranformasi model awal menjadi model difference. 

Misalkan kita mempunya model regresi dengan dua variabel sebagai 

berikut : 

Yt = β1 + β2Xt + μt ......................................................................................................... (3.2) 

Dan diasumsikan bahwa residual atau error mengikuti autoregressive AR 

(1) seperti berikut : 

μt = ρ μt – 1 + εt ..................................................................................................................(3.3)   

-1 < ρ <1 
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Jika koefesien first order autocorrelation diketahui, maka masalah 

autokorelasi dapat diselesaikan dengan mudah. Jika persamaan 3.2 benar 

untuk waktu t, maka akan benar juga dengan waktu t-1, sehingga : 

Yt – 1 = β1 + β2Xt-1 + μt-1 .......................................................................................... (3.4) 

Sisi kanan dan kiri persamaan 3.4 dikalikan dengan ρ diperoleh persamaan 

sebagai berikut : 

ρYt-1 = ρβXt-1 + ρβ2Xt-1 + ρ μt-1............................................................................. (3.5) 

Kurangkan persamaan 3.4 dari persamaan 3.2 akan diperoleh persamaan 

sebagai berikut : 

ρYt-1 = ρβ1 + ρβ2Xt-1 + ρ μt-1 .................................................................................. (3.6) 

Kurangkan persamaan 3.6 dari persamaan 3.3 akan diperoleh persamaan 

sebagai berikut : 

(Yt – ρYt-1) = β1(1-ρ) + β2(Xt – ρXt-1) + εt ................................................... (3.7) 

Dimana εt = (μt – ρμt – 1) 

Persamaan 3.7 dapat dinyatakan sebagai berikut : 

Yt
*
 = β1

*
 + β2

*
Xt

* 
+ εt .................................................................................................. (3.8) 

Oleh karena residual persamaan 3.9 memenuhi asumsi OLS, maka 

dipergunakan estimasi OLS untuk menaksir persamaan 3.8. menaksir 

persamaan 3.8 adalah kelakuan regresi dengan metode estimasi Generalize 

Least Square (GLS). Regresi persamaan disebut dengan generalizes atau 

quasi atau difference equation.  
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Jika ρ tidak diketahui dapat diestimasi berdasarkan Metode Fisrt 

Difference, Durbin – Watson d Statistik, The Cochrane – Orcutt two – step 

Procedure, atau Durbin’s two – step Method.  

A. Anaisis Regresi  

Untuk menguji kekuatan variabel-variabel penentu (DPK, CAR dan 

LDR) terhadap kredit investasi, maka digunakan analisis regresi berganda 

dengan model dasar sebagai berikut : 

Y = a +b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 

Diaman : 

a  : Konstanta 

b1,b2,b3  : Koefesien masing-masing variabel  

Y  : Penyaluran Kredit Investasi Bank Umum pada periode t 

X1 : Dana Pihak Ketiga Bank Umum pada periode t 

X2 : Capital Adequacy Ratio Bank Umum pada periode t 

X3 : Loan to Deposit Ratio Bank Umum pada periode t 

e  : Variabel residual (error) 

B. Pengujian Hipotesis 

Uji Signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen baik 

sacara bersama-sama maupun parsial pada hipotesis 1 (H1) sampai dengan 

hipotesis 3 (H3) dilakukan dengan Uji – F dan Uji – t pada level 5% 

(=0,05). 
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1. Uji T (t-test) 

Uji ini digunakan untuk menguji koefesien regesi secara parsial dari 

variabel independennya. Adapaun hipotesis yang dirumuskan sebagai 

berikut : 

H1 : bi ≥ 0 

Artinya apabila tingkat signifikan lebih kecil dari 0.05 atau 5% maka 

hipotesis yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan, artinya secara 

parsial variabel bebas (X1 s/d X3) berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen (Y) yang artinya hipotesis diterima, sementara apabila 

tingkat signifikansi lebih besar dari 0.05 atau 5% maka hipotesis yang 

diajukan ditolak atau dikatakan tidak signifikan, artinya secara parsial 

variabel bebas (X1 s/d X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen (Y), hipotesis ditolak. 

Nilai t-hitung dapat dicari dengan rumus : 

 

 

Keterangan : 

Jika t –hitung > t-tabel (a,n-k-1), maka H0 ditolak; dan 

Jika t-hitung < t-tabel (a,n-k-1), maka H0 diterima 

2. Uji F (F-test) 

Uji ini digunakan untuk menguji kelakayakan model (goodness of fit). 

Hipotesis ini dirumuskan sebagai berikut : 

H1 : b1,b2,b3 ≥ 0 

Fhitung : 
Koefesien regresi (bi)

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑖
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Artinya jika tingkat signifikansi lebih kecil dari 0.05 atau 5% maka model 

yang digunakan dalam kerangka piker teoritis layak untuk digunakan, 

sementara jika tingkat signifikansi lebih besar dari 0.05 atau 5% maka 

model yang digunakan dalam kerangka piker teoritis tidak layak untuk 

digunakan. 

Nilai F – hitung dapat dicari dengan rumus : 

  

 

Keterangan : 

Jika F-hitung > F-tabel (a,l-1,n-1), maka H0 ditolak; dan 

Jika F-hitung > F-tabel (a,k-1,n-k), maka H0 diterima 

 

Fhitung : 
R²(𝑘−1)

(1−𝑅2)/ (𝑁−𝑘)
 


