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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tempat penelitian 

Tempat penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berada 

di indonesia dengan mengambil data dari website www.bi.go.id, 

www.ojk.go.id, dan juga www.bps.go.id . 

 

B. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data 

sekunder merupakan yang merupakan data yang diperoleh dari pihak lain. 

Data dalam penelitian ini berupa data : (1) Perkembangan suku bunga,  (2) 

Perkembangan tingkat inflasi, (3) Jumlah pendapatan perkapita, (4) Jumlah 

permintaan kredit pada bank umum konvensional. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang diteliti merupakan data kuantitatif time series (runtut 

waktu) yang bersumber dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara 

tidak langsung atau melalui informasi yang didapatkan dari buku, dokumen 

maupun situs lembaga tertentu. Data untuk penelitian ini bersumber dari situs 

www.bi.go.id,  www.ojk.go.id dan juga dari www.bps.go.id yakni berupa 

http://www.bi.go.id/
http://www.ojk.go.id/
http://www.bps.go.id/
http://www.bi.go.id/
http://www.bps.go.id/
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data nilai suku bunga, inflasi, pendapatan perkapita dan permintaan kredit 

perbankan. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini mencakup semua bank yang ada di 

indonesia yang terdiri dari bank umum konvensional dan bank umum 

syari’ah. 

2. Sampel  

Sampel dalam peneliatian ini menggunakan data dari perbankan 

umum konvensional yang terdiri dari 106 bank yang ada di Indonesia. 

 

E. Metode Analisis 

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda dengan 

model dinamik. Regresi berganda merupakan alat yang digunakan untuk 

menentukan persamaan regresi yang menunjukkan hubungan antara variabel 

dependen yang diperoleh dengan dua atau lebih variabel independen. 

Permintaan kredit yang diinginkan (desired demand for credit) dalam jangka 

panjang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga (X1), inflasi (X2), dan 

pendapatan perkapita (X3) dengan rumus model sebagai berikut : 

Persamaan 1 

Y*   0  . X1
β1 . X2

 β2 .  X3
 β3.e 
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Keterangan: 

Y : permintaan kredit yang diinginkan. 

a : konstanta 

b : koefisien regresi 

X1 : Suku Bunga 

X2 : Inflasi 

X3 : pendapatan  perkapita 

e  : standart error 

Jika permintaan kredit yang diinginkan dalam jangka pendek dan 

untuk mendapatkan nilai permintaan kredit aktual maka perlu dilakukan 

penyesuaian persamaan 1dengan model sebagai berikut : 

Log Y* = Log 0  + 1 Log X1 + 2 Log X2 + 3 Log X3 + e 

Sedangkan proses penyesuaian permintaan kredit yang diinginkan dapat 

dirumuskan dalam persamaan 2 sebagai berikut : 

Yt – Yt-1 = λ (Yt* - Yt-1) 

Maka untuk persamaan 3 dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Yt = λ Yt* + ( 1- λ) Yt-1 

Jika persamaan 1 dimasukkan ke persamaan 3 maka dapat disimpulkan : 

Log Yt =  λ ( Log A + 1 Log X1 + 2 Log X2 + 3 Log X3 ) + (1–λ)Log Yt-1 

Log Yt = λ Log A + 1 λ Log X1 + 2 λ Log X2 + 3 λ Log X3 + (1–λ)Log Yt-1 

Jika α0 = λ Log A , α1 = 1 λ ; α2 =  2 λ ; α3 =  3 λ ; α4 = (1- λ) 

Dari perhitungan diatas makapermintaan kredit dalam jangka panjang 

diperoleh model sebagai berikut ;  

Log Yt = α0 + α1 Log X1 + α2 Log X2 + α3 Log X3 + α4 Log Yt-1 + e 
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F. Definisi Operasional Variabel 

 

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahan dalam mengartikan 

maka peneliti akan memberikan beberapa definisi dari masing-masing obyek 

yang di teliti, sehingga obyek yang di teliti mudah di pahami oleh pembaca, 

maka obyek ini adalah sebagai berikut : 

1. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah jumlah kredit perbankan 

yang ada di Indonesia dengan mengambil data triwulan dari tahun 2011-

2015 yang sudah disesuaikan dengan IDR dan untuk nilai suku bunga 

menggunakan suku bunga rata-rata dari suku bunga kredit modal kerja, 

suku bunga kredit investasi dan suku bunga kredit konsumsi.  

2. Variabel Independen (X) 

Variabel ini merupakan variabel bebas atau variabel independent, dimana 

dalam penelitian ini terdapat 4 (empat) variabel dependent yaitu  suku 

bunga, Inflasi pendapatan perkapita, dan permintaan kredit t-1. 

a. Suku Bunga (X1) 

Suku Bunga menunjukkan bunga yang diberikan kepada para 

peminjam dana atau harga yang harus dibayarkan oleh nasabah 

peminjam kepada bank dan dinyatakan dalam bentuk persen (%), nilai 

suku bunga mengambil suku bunga rata-rata dari suku bunga kredit 

modal kerja, suku bunga kredit investasi dan suku bunga kredit 

konsumsi.  
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Data yang diambil dalam penelitian ini merupakan data 

triwulan yang diperoleh dari website www.bi.go.id , www.ojk.go.id dan 

juga dari www.bps.go.id  dari tahun 2011-2015 . 

b. Inflasi (X2) 

Inflasi merupakan proses kenaikan harga-harga umum secara 

terus menerus. Inflasi merupakan cerminan dari IHK (Indeks Harga 

Konsumen) yang inyatakan dalam satuan persen (%), data yang diambil 

dalam penelitian ini merupakan data triwulan yang diperoleh dari 

website www.bi.go.id , www.ojk.go.id dan juga dari www.bps.go.id 

dari tahun 2011-2015 . 

c. Pendapatan Perkapita (X3) 

Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk 

suatu negara pada periode tertentu, biasanya selama satu tahun yang 

dinyatakan dalam IDR, data yang diambil dalam penelitian ini 

merupakan data triwulan yang diperoleh dari website www.bi.go.id , 

www.ojk.go.id dan juga dari www.bps.go.id dalam bentuk triwulan dari 

tahun 2011-2015. 

 

G. UJI HIPOTESIS 

Untuk menguji kebenaran hipotesis, dalam penelitian ini 

menggunakan uji hipotesis sebagai berikut: 

1. Pengujian hipotesis secara parsial (uji t) 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui secara partial apakah 

variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap 

http://www.bi.go.id/
http://www.ojk.go.id/
http://www.bps.go.id/
http://www.bi.go.id/
http://www.ojk.go.id/
http://www.bps.go.id/
http://www.bi.go.id/
http://www.ojk.go.id/
http://www.bps.go.id/
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variabel independen. Pengujian ini dilakukan dengan uji dua arah dengan 

hipotesa: 

a. H0 = 0 artinya tidak terpengaruh secara signifikan dari variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

b. H1 ≠ 0 artinya ada pengaruh secara signifikan dari variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Untuk menghitung nilai thitung digunakan rumus: 

          
  

  (  )
 

dimana:     

 βi = Koefisien kolerasi. 

Se (βi) = Standar error koefisien regresi. 

 

Dengan kriteria pengujian: 

a. Ho diterima dan Ha ditolak 

apabila thitung < ttabel, artinya variabel independen tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Ho ditolak dan Ha diterima apabila thitung > ttabel, artinya 

variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen. 

2. Pengujian secara bersama-sama (uji F) 

Pengujian dilakukan secara bersama-sama variabel independen 

berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. 

Pengujian ini dilakukan uji dua arah dengan hipotesa: 

a. Ho : β1 = β2 = β3 = β4  
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Artinya tidak terpengaruh secara signifikan dari variabel 

independen terhadap variabel dependen secara bersama- sama. 

b. Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4   

Artinya terdapat pengaruh signifikan dari variable independen 

terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Untuk 

menentukan Fhitung  dengan menggunakan rumus : 

         
          

          
 

  

   
(    ) (   )

 

dimana:    

MSS : Jumlah kuadrat yang dijelaskan  

ESS : Jumlah kuadrat residual  

R
2 
 : Koefisien determinasi 

n : Jumlah observasi 

k : Jumlah variabel 

Kriteria pengujian:  

a. H0 diterima dan H1 ditolak 

apabila Fhitung < Ftabel, artinya variabel independen tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

b. H0 ditolak dan H1 diterima 

apabila Fhitung > Ftabel, artinya variabel independen 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 
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3. Koefisien Determinasi (R-Squared) 

Koefisien determinasi menggambarkan tingkat hubungan 

antara satu atau beberapa variabel bebas dengan terikat. R
2 

merupakan 

besaran non negatif, batasnya adalah 0≤ R
2
 ≤1.  Suatu R

2 
sebesar 1 

berarti terjadi hubungan sempurna, sedangkan R
2 

yang bernilai 0 

berarti tidak ada hubungan antara variabel terikat dengan variabel 

bebas, dengan demikian semakin kecil R
2 

semakin lemah hubungan 

antar variabel. 

H. Pengujian Asumsi Klasik 

Penggunaan analisis regresi linear berganda memerlukan uji asumsi 

klasik atau uji persyaratan analisis regresi linear berganda sehingga 

persamaan garis regresi yang diperoleh benar-benar dapat digunakan untuk 

memprediksi variabel dependent. Uji persyaratan tersebut harus terpenuhi, 

apabila tidak maka akan menghasilkan garis regresi yang tidak cocok untuk 

memprediksi. Pengolahan data penelitian ini menggunakan eviews 9.0 

Pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, linieritas, heteroskedastisitas, 

autokorelasi, dan multikolinieritas. 

1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas ini, digunakan untuk mengetahui apakah 

model regresi yang diuji berdistribusi normal atau memiliki model yang 

baik. Dalam pengujian ini menggunakan Uji Jargue-Bera atau disebut 

juga J-B test. Pengujian ini harus memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 
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Hipotesis :  

   : residual berdistribusi tidak normal 

   : residual berdistribusi normal 

Kriteria pengambilan keputusan: 

 Bila probabilitas obs*   > 0.05 maka signifikan,    

ditolak dan    diterima yang artinya data berdistribusi 

normal. 

 Bila probabilitas obs*   < 0.05 maka tidak signifikan,    

diterima dan    ditolak yang artinya data berdistribusi 

tidak normal. 

Residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari observasi ke 

observasi lain.  

2. Uji Autokorelasi 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linier ada korelasi ada kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pada periode t-1. Jika terjadi korelasi maka terdapat 

problem autokorelasi, korelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lain, masalah ini timbul karena  

a) Jika dl < DW statistik < 4-dl maka pengujian tidak bisa 

disimpulkan (inclusive) 

b) Jika 4-du < DW statistik < 4-dl maka pengujian tidak bisa 

disimpulkan (inclusive) 

c) Jika DW statistik > 4-dl maka terjadi autokorelasi negatif atau ρ 

= (-) 
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Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokrelasi 

pada model dinamis autoregressive yaitu dengan cara Durbin h Test 

atau statistik h dengan formula sebagai berikut: 

  ̂√
 

   [   (  )]
 

Untuk mendeteksi adanya autokorelasi padal model dinamis 

autoregressive yaitu dengan uji h Durbin Watson statistic dengan 

hipotesis sebagai berikut: 

Ho = tidak terdapat autokorelasi dalam model autoreg 

ressive  

H1 = terdapat autokorelasi dalam model autoregressive Dengan 

derajat kepercayaan α = 5% dan kriteria pengujian 

Ho ditolak dan H1 diterima jika Fhitung > Ftabel 

Ho diterima dan H1 ditolak jika Fhitung < Ftabel 

Adapun ketentuan penolakan dan penerimaan H0: 

a) Jika du < DW statistik < 4-du maka tidak  

b) terjadi autokorelasi atau ρ = 0 

c) Jika DW statistik < dl maka terjadi autokorelasi positif atau ρ = 

(+) 
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3. Uji Linieritas 

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

diestimasikan linier atau tidak. Pengujian ini menggunakan Ramsey 

RESET test, dengan ketentuan sebagai berikut: 

Hipotesis: 

   : model tidak linier 

   : model linier 

Kriteria pengambilan keputusan: 

 Bila probabilitas obs*   > 0.05 maka signifikan,    ditolak dan 

   diterima yang artinya model tersebut linier. 

 Bila probabilitas obs*   < 0.05 maka tidak signifikan,    

diterima dan    ditolak yang artinya model tersebut tidak linier. 

4. Uji Heterokedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Tetap disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

yang tidak terjadi heterokedastisitas. 

Salah satu cara untuk mendeteksinya yaitu dengan metode uji 

park. Metode uji park yaitu dengan cara meregresikan nilai residual log 

(resid
2
) dengan masing-masing variabel independent. Dengan hipotesis 

sebagai berikut: 

Ho = tidak terdapat heterokedastisitas dalam model autoregressive  

H1 = terdapat heterokedastisitas dalam model autoregressive 
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Kriteria tersebut dipenuhi dengan membandingkan nilai 

probabilitas pada setiap variabel independen pada hasil uji park dengan 

nilai derajat kepercayaan α = 5%. Dengan kriteria pengujian apabila 

nilai probabilitas semua variabel independent diatas α = 5% maka Ho 

diterima, dan apabila salah satu nilai probabilitas variabel independen 

dibawah α = 5% maka H1 diterima. 

5. Uji Multikolinieritas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas, dimana model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi tidak ortogonal. Untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya multikolineritas didalam model regresi adalah dapat 

menganalisis korelasi variabel-variabel bebas dengan matrik korelasi, 

Hasil uji multikolinieritas, dapat dilihat pada tabel kolom Centered VIF, 

jika nilai VIF dari kedua variabel tidak ada yang lebih besar dari 10 

maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas pada variabel 

independen. 


