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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian 

Penelitian ini mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi 

penyaluran kredit pada Bank Pemerintah yang Go Public di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2007 – 2016. Pengambilan sample yang digunakan untuk 

penelitian pada bank pemerintah yang Go Public di Bursa Efek Indonesia 

yaitu 4 bank yaitu Bank BRI, Bank BTN, Bank Mandiri dan Bank BNI. 

Pemilihan objek dimksudkan agar data – data yang dijadikan bahan kajian 

penelitian lebih akurat. 

Tabel 3.1 

Bank Pemerintah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2007 - 2016 

No Nama Bank 

1 Bank Negara Indonesia (persero) tbk 

2 Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk 

3 Bank Tabungan Negara (persero) tbk 

4 Bank Mandiri (persero) tbk 

 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu penelitin yang 

sifatnya memberikan gambaran sistematis secara umum sbesdasarkan data 

atau angka yang ada kemudian dianalisis dan diinterpretasi dalam bentuk 

uraian. Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji 

hipotesisnya atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subyek 

penelitian. Dengan cara mengamati subyek penelitian yang telah dipilih 
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kemudian menganalisis serta menyimpulkan antara variabel bebas yang 

terdiri dari Dana Pihak Ketiga (DPK), Current Adequacy Ratio (CAR), dan 

Non Performing Loan (NPL).terhadap varibel terkait yaitu penyaluran kredit. 

 

C. Jenis Data dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sukender yaitu data yang telah dikumpulkan dari pulikasi laporan 

keuangan Bursa Efek Indonesia meliputi jumlah kredit, Dana Pihak Ketiga 

(DPK), Current Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Loan (NPL) 

 Untuk memperoleh data – data mengenai jumlah kredit, Dana 

Pihak Ketiga (DPK), Current Adequacy Ratio (CAR), Non performing 

Loan (NPL), peneliti memperoleh dari laporan keuangan bank yang telah 

dipublikasikan di www.bi.go.id. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Data – data sebagaimana yang tersebut diatas diperoleh dengan 

cara dokumentasi atau menyalin dokumen yabg telah dipublikasikan oleh 

Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

E. Definisi Operasional Variabel 

 Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan 

kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau penjelasan untuk 

memudahkan dan menghindari kesalahan dalam pemahaman, sehingga 

variabel yang diteliti mudah dipahami oleh pembaca. 

http://www.bi.go.id/
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1. Variabel Dependen atau Terikat (Y) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah jumlah kredit pada tahun 

2007-2016. Jumlah kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu, 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 dalam bentuk rupiah (Rp). 

2. Variabel Independen atau Bebas (X) 

a). Dana Pihak Ketiga (DPK) (Χ1), yaitu simpanan pihak ketiga bukan 

bank yang terdiri dari giro, tabungan dan simpanan berjangka 

(deposito) dalam bentuk rupiah (Rp). 

b). Current Adequacy Ratio (CAR) (X2), yaitu perbandingan antara modal 

dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dalam satuan persen. 

c). Non Performing Loan (NPL) (X3), yaitu perbandingan antara kredit 

dengan kualitas kredit lancar, diragukan dan macet dengan total kredit. 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Model Regresi Data Panel 

 Data panel adalah data yang diperoleh dengan menggabungkan antara 

data cross-section dengan time series. Data cross – section dalam penelitian 

ini adalah data dari empat bank pada tahun 2006 – 2016. Sedangkan data 

time series dalam penelitian ini adalah data tahun 2006 – 2016. Data 

tersebut diperoleh dari laporan keuangan bank. 
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 Menurut Gujarati (2010) menyatakan bahwa terdapat beberapa 

keuntungan dalam penggunaan data panel, yaitu : 

a. Dengan menggabungkan antara observasi time series dan cross 

section, data panel lebih banyak informasi, lebih banyak variasi, 

sedikit kolinearitas antar variabel, derajat kebebasan yang lebih 

banyak, dan lebih efisien. 

b. Dengan mempelajari observasi cross section yang berulang-ulang, 

data panel lebih cocok untuk mempelajari dinamika perubahan. 

c. Data panel adalah cara yang paling baik untuk mendeteksi dan 

mengukur dampak yang secara sederhana tidak bisa dilihat pada 

data cross section murni atau time series murni. 

d. Data panel memberikan kemudahan untuk mempalajari model 

perilaku yang lebih rumit. 

e. Dengan membuat data dalam jumlah yang lebih banyak, data panel 

dapat meminimumkan bias yang bisa terjadi jika kita mengagregasi 

individu ke dalam agregat yang luas. 

f. Data panel tidak membutuhkan uji ekonometri yang dilakukan 

untuk mengetahui apakah spesifikasi model yang digunakan sudah 

memenuhi uji asumsi klasik atau tidak. 

Ada tiga teknik yang bisa digunakan dalam regresi data panel yaitu 

teknik OLS (Comment Effect, Fixed Effect dan Random Effect). 

Untuk menentukan teknik yang paling tepat untuk mengestimasi 

regresi data panel, maka harus melalui tiga Uji, yaitu Uji F, uji LM 

dan Uji Hausman. Metode yang digunakan adalah : 
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Log Yit = βo + β1 Log X1 + β2X2 + β3X3 = eit  

Dimana : 

Yit = Jumlah Kredit  

a = konstanta 

β1 = koefisien regresi X1 

β2 = Koefisien regresi X2 

β3 = koefisien regresi X3 

X1 = Dana Pihak Ketiga (DPK) 

X2 = Capital Adequacy Ratio (CAR) (%) 

X3 = Non Performing Loan (NPL) (%) 

e = error  

a. Pengujian dengan Statistik 

 Setelah model terbentuk maka langkah awal selanjutnya 

adalah pengolahan data. Untuk mengolah data ini peneliti 

menggunakan alat analisis dan variabel, dimana regresi ini 

dilakukan atas suatu variabel terikat (Y) terhadap lebih dari suatu 

variabel bebas (X). hal ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

antara variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikat. 

 Untuk menguji hipotesa yang digunakan, penguji 

menggunakan analisis regresi linier berganda yang dihasilkan 

dengan cara memasukkan input data variabel kedalam fungsi 

regresi. Pembuktian hipotesis dilakukan dengan : 
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1) Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel 

a) Uji Statistik F 

 Menurut Widarjono (2012) uji statistik F digunakan 

untuk mengetahui signifikasi teknik regresi data panel 

dengan Fixed Effect lebih baik dari model regresi data panel 

tanpa variabel dummy (common effect) dengan melihat 

Residual Sum of Squaress (RSS) 

Dimana Hipotesis : 

Ho = OLS tanpa variabel dummy (common Effect) 

Ha = Fixed Effect 

Ketentuan : 

1. Apabila Prob cross-section F≤0,005 (nilai ditentukan di 

awal sebagai tingkat signifikan atau alpha), maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, berarti bahwa model fixed 

effect merupakan model yang tepat. 

2. Apabila Prob cross-section F≥0,005 (nilai ditentukan di awal 

sebagai tingkat signifikan atau alpha), maka Ho diterima dan 

Ha ditolak, berarti bahwa model OLS tanpa variabel dummy 

(Common Effect) merupakan model yang tepat. 

b) Uji Hausman 

 Uji hausman digunakan untuk memilih teknik fixed 

effect dan randomeffect. Uji hausman digunakan apabila 

metode fixed effect dan random effect lebih baik dari 

metode OLS tanpa variabel dummy (common effect). 
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Dimana hipotesis : 

Ho = Random effect 

Ha = Fixed Effect 

Ketentuan : 

1. Apabila Prob. Cross-section random ≤ 0,005 (nilai 

ditentukan di awal sebagai tingkat signifikasi atau 

alpha), maka Ho ditolak dan Ha diterima, berarti bahwa 

model fixed effect merupakan model yang tepat. 

2. Apabila Prob. Cross-section random ≥ 0,005 (nilai 

ditentukan di awal sebagai tingkat signifikasi atau 

alpha), maka Ho diterima dan Ha ditolak, berarti bahwa 

model random effect merupakan model yang tepat. 

c) Uji Lagrange Multiplier (LM) 

 Menurut Widarjono dalam Anjarwati (2012), Uji 

Lm digunakan untuk mngetahui signifikasi teknik Random 

Effect dan untuk mengetahui apakah model-model random 

effect lebih baik dari metode OLS tanpa Variabel dummy 

(Common Effect). Nilai statistic LM dihitung berdasarkan 

formula berikut ini : 
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Dimana : 

n = jumlah individu 

T = jumlah periode waktu 

e = Residual metode OLS 

hipotesis : 

Ho = OLS tanpa variabel dummy (Common Effect) 

Ha = Random Effect 

Ketentuan : 

1. Apabila LM hitung ≥ Tabel Chi Square, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, berarti bahwa model Random 

Effect merupakan model yang tepat.  

2. Apabila LM hitung ≤ tabel Chi Square, maka Ho 

diterima dan Ha ditolak, berarti bahwa model OLS 

tanpa variabel dummy (common effect) merupakan 

model yang tepat. 

b. Uji F Simultan 

 Untuk mengetahui signifikasi teknik fixed effect akan di uji 

menggunakan uji statistik F. signifikasi atau tidak secara simultan 

maka digunakan F hitung dengan rumus : 
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Dimana : 

K   = jumlah variabel bebas 

R2 = koefisien regresi 

n   = jumlah sampel 

F  = F hitung disbanding F tabel 

 Adapun ketentuan uji F ini adalah sebagai berikut : 

1. Apabila F hitung > F tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Sehingga ada pengaruh antara DPK< CAR< NPL terhadap 

jumlah kredit adalah signifikan. 

2. Apabila F hitung < F tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Sehingga pengaruh secara serentak antara DPK< CAR< NPL 

adalah tidak signifikan. 

c. Uji Signifikasi Parameter Individu (Uji Statistik t) 

 Uji statistic t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual 

dalam merangkum variasi-variasi variabel dependen. Hipotesis nol 

(Ho) yang ingin diuji adalah apakah suatu parameter (bi) sama dengan 

0 ( Ho : bi + 0 ), artinya apakah suatu variabel independen bukan 

merupakan penjelas yang signifikan tehadap variabel independen. 

 Hipotesis alternative (Ha) parameter suatu variabel tidak 

sama dengan nol (Ha : bi ≠ 0 ), artinya apakah suatu variabel 

independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 
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 Cara melakukan uji t adalah dengan membandingkan nilai 

statistik hasil perhitungan dengan nilai t tabel pada derajat 

kepercayaan (α) sebesar 5% ketentuan dalam uji t adalah : 

1. t hitung ≥ t tabel , maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Artinya adalah variasi variabel independen dapat menerangkan 

variabel dependen dan terdapat pengaruh diantara variabel yang 

di uji, dengan kata lain menerima hipotesis yang menyatakan 

bahwa suatu variabel independen secara individual 

mempengaruhi variabel dependen. 

2. t hitung ≤ t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Artinya adalah variasi variabel independen tidak dapat 

menerangkan variabel dependen dan tidak terdapat pengaruh 

diantara kedua variabel yang di uji, dengan kata lain kita 

menerima hipotesis yang menyatakan bahwa suatu variabel 

independen bukan merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

d. Koefisien Determinan (R²) 

 Koefisien Determinan (R²)digunakan untuk mengetahui 

keeratan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

Nilai R² terletak antara 0 sampai dengan 1 ( 0 ≤ R² ≤ 1 ). Tujuan 

menghitung koefisien determinasi adalah untuk mengetahui 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila R² 

mendekati 1 (100%), maka hasil perhitungan menunjukkan bahwa 
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semakin baik atau semakin tepat garis regresi yang diperoleh. 

Sebaliknya apabila nilai R² mendekati 0 maka menunjukkan 

semakin tidak tepatnya garis regresi untuk mengukur data 

observasi. 

e. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Menurut Sujarweni (2015) uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel 

bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak.Uji 

normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji 

Kolmogorov Smirnov satu arah.Pengambilan kesimpulan untuk 

menentukan apakah suatu data mengikuti distribusi normal atau 

tidak adalah dengan menilai nilai signifikannya.Jika signifikan > 

0,05 maka variabel berdistribusi normal dan sebaliknya jika 

signifikan < 0,05 maka variabel tidak berdistribusi normal. 

Menurut Suliyanto (2011) uji normalitas adalah untuk 

menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model 

regresi berdistribusi normal atau tidak.Nilai residual dikatakan 

berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut 

sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Nilai residual 

terstandarisasi yang berdistribusi normal jika digambarkan dalam 

bentuk kurva akan membentuk gambar lonceng (bell-shaped curve) 

yang kedua sisinya melebar sampai tidak terhingga. 
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Tidak terpenuhinya normalitas pada umumnya disebabkan 

karena distribusi data yang dianalisis tidak normal, karena 

terdapat nilai ekstrem pada data yang di ambil. Nilai ekstrem ini 

dapat terjadi karena adanya kesalahan dalam pengambilan sampel, 

bahkan karena kesalahan dalam input data atau memang karena 

karakteristik data tersebut sangat jauh dari rata-rata. Dengan kata 

lain, data tersebut memang benar-benar berbeda dengan yang lain. 

Untuk mendeteksi apakah nilai residual terstandarisasi 

berdistribusi normal atau tidak, maka dapat digunakan metode 

analisis grafik dan metode statistik. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Sujarweni (2015) uji heterokedastisitas adalah 

suatu keadaan di mana varians dan kesalahan pengganggu tidak 

konstan untuk semua variabel bebas.Model regresi yang baik 

adalah tidak terjadi heterokedastisitas.Uji heterokedastisitas 

dapat dilakukan dengan menggunakan uji Glejser yaitu dengan 

menguji dengan tingkat signifikannya. Pengujian ini dilakukan 

untuk merespon variabel x sebagai variabel independen dengan 

nilai absolut unst andardized residual regresi sebagai variabel 

dependen. Apabila hasil uji diatas level signifikan (r> 0,05) 

berarti tidak terjadi heretokedastisitas dan sebaliknya apabila 

level di bawah signifikan (r < 0,05) berarti terjadi 

heterokedastisitas. 
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Menurut Suliyono (2011) uji heteroskedastisitas ialah 

ada varian variabel pada model regresi yang tidak sama 

(konstan). Sebaliknya, jika varian variabel pada model regresi 

memiliki nilai yang sama (konstan) maka disebut dengan 

homoskedastisitas. Yang diharapkan pada model regresi adalah 

yang homoskedastisitas.Masalah heteroskedastisitas sering 

terjadi pada penelitian yang menggunakan data cross-section. 

3. Uji Multikolinearitas 

Menurut Sujarweni (2015) uji multikolinearitas berarti 

ada hubungan linier yang sempurna atau pasti diantara 

beberapa atau semua variabel yang indepeden dari model yang 

ada.Akibat adanya multikolinearitas ini koefisien regresi tidak 

tertentu dan kesalahan standarnya tidak terhingga. Hal ini 

menimbulkan bias dalam spesifikasi. Uji multikolinearitas 

bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan 

korelasi antar variabel bebas. 

Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi diantara variabel bebas. Metode untuk menguji adanya 

multikolinearitas ini dapat dilihat dari tolerance value atau 

variance inflation factor (VIF). Batas dari tolerance value > 0,1 

atau nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi 

multikolinearitas. 
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Menurut Gujarati (1997) uji multikolinearitas adalah 

adanya hubungan linear yang “sempurna” atau pasti, di antara 

beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model 

regresi. 

Menurut Suliyono (2011) uji multikolinearitas ialah 

terjadi korelasi linear yang mendekati sempurna antar lebih dari 

dua variabel bebas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi yang berbentuk ada 

korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas  

atau tidak. Jika dalam model regresi yang terbentuk terdapat 

korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas 

maka model regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala 

multikolinier. 

4. Uji Autokorelasi 

Menurut Sujarweni (2015) uji autokorelasi dalam suatu 

model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara 

variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel 

sebelumnya. Untuk data time series autokorelasi resing terjadi. 

Tapi untuk data yang sampelnya crossection jarang terjadi 

karena variabel pengganggu satu berbeda dengan yang lain. 

Mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai Durbin 

Watson dengan kriteria jika : 
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(a) Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 

(b) Angka D-W di antara -2 dan +2 berarti tidak ada 

autkorelasi. 

(c) Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif. 

Menurut Suliyanto (2011) uji autokorelasi yaitu 

bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota 

serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu (time 

series) atau ruang (cross section). Beberapa penyebab 

munculnya masalah autokorelasi dalam analisis regresi adalah : 

(i) Adanya kelembaman (inertia) 

Salah satu ciri yang menonjol dari sebagian data 

runtun waktu (time series) dalam fenomena ekonomi adalah 

kelembaman, seperti data pendapatan nasional, indeks 

harga konsumen, data produksi, data kesempatan kerja, data 

pengangguran yang menunjukkan adanya pola konjungtur. 

Dalam situasi seperti ini, data observasi pada periode 

sebelumnya dan periode sekarang, kemungkinan besar akan 

mengandung saling ketergantungan (interdependence).   

(ii) Bisa spesifikasi model kasus variabel yang tidak 

dimasukkan. 

Hal ini disebabkan oleh tidak dimasukkannya 

variabel yang menurut teori ekonomi sangat penting 

perannya dalam menjelaskan variabel tak bebas. Bila hal ini 
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terjadi, unsur pengganggu (error term) ui, akan 

merefleksikan suatu pola yang sistematis di antara sesame 

unsur pengganggu sehingga terjadi situasi autokorelasi di 

antara unsur pengganggu.  

(i) Adanya fenomena laba-laba (cobweb phenomenon) 

Munculnya fenomena sarang laba-laba 

terutama terjadi pada penawaran komoditi sektor 

pertanian.Di sektor pertanian, reaksi penawaran 

terhadap perubahan harga terjadi setelah melalui 

tenggang waktu (getation periode). 

(ii) Manipulasi data (manipulation of data) 

Dalam analisis empiris, terutama pada data 

time series,seringkali terjadi manipulasi data. Hal 

ini terjadi karena ada yang diinginkan tidak 

tersedia.Contohnya adalah data GNP, data GNP 

biasanya tersedia dalam bentuk tahunan, sehingga 

seorang peneliti ingin mendapatkan data GNP 

kuartalan, peneliti tersebut harus melakukan 

interpolasi data. Adanya interplasi atau manipulasi 

data ini jelas akan menimbulkan suatu pola fluktuasi 

yang tersembunyi yang mengakibatkan munculnya 

pola sistematis dalam unsur pengganggu dan 

akhirnya akan menimbulkan masalah autokorelasi. 
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(iii) Adanya kelambanan waktu (time longs)

Dalam regresi menggunakan data time 

series, pengeluaran konsumsi atas tingkat 

pendapatan merupakan hal yang lazim untuk 

mendapatkan bahwa pola pengeluaran konsumsi 

untuk periode sekarang antara lain ditentukan oleh 

pengeluaran konsumsi pada periode sebelumnya, 

dimana model seperti ini dalam ekonometrika 

dikenal dengan istilah regresi model otoregresif. 


