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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Obyek Penelitian 

Penelitian ini mengenai Analisis Penyaluran Kredit Investasi Pada Umum 

Yang Go Public di Indonesia periode 2009-2014,  alasan memilih bank tersebut 

berdasarkan asset terbesar nya diatas 100 triliun dikarenakan kemungkinan 

terjadinya kredit macet sangat kecil dan sudah menjadi kepercayaan masyarakat. 

lokasi pengambilan data secara tidak langsung melalui media perantara yaitu 

Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian analisis deskriptif kuantitaif, 

yaitu metode analisa data dengan menggunakan data dalam bentuk angka-angka 

atau nilai dari bentuk data kemudian dianalisa dengan menambahkan keterangan 

berupa kalimat-kalimat untuk menerangkan data kuantitatif.  

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam  penelitian ini adalah seluruh bank yang Go Public di Indonesia 

sebanyak 39 bank. Berikut adalah kriteria yang digunakan dalam pengambilan 

sampel : 

1. Bank Umum yang Go Public dan Aktif Bertransaksi 

2. Bank Go Public yang melakukan transaksi Kredit Investasi 

3. Bank yang Go Public yang berdasarkan asset terbesar diatas 100 Triliun.
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Tabel 3.1 

Populasi Bank yang dijadikan sampel selama periode Tahun 2009-2014 

No. Nama Bank Go Public Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3 Keterangan 

1 PT. Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk  - √  - Bukan Bank Sampel 

2 PT. Bank Agris Tbk √ √  - Bukan Bank Sampel 

3 PT. Bank MNC Internasional Tbk √ √  - Bukan Bank Sampel 

4 PT. Bank Capital Indonesia Tbk √ -  - Bukan Bank Sampel 

5 PT. Bank Central Asia Tbk √ √ √ Bank Sampel 

6 PT. Bank Bukopin Tbk √ √  - Bukan Bank Sampel 

7 PT. Bank Mestika Dharma Tbk √ √  - Bukan Bank Sampel 

8 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk √ √ √ Bank Sampel 

9 PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk √ √  - Bukan Bank Sampel 

10 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk √ √ √ Bank Sampel 

11 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk √ √ √ Bank Sampel 

12 PT. Bank J Trust Indonesia Tbk  - √  - Bukan Bank Sampel 

13 PT. Bank Danamon IndonesiaTbk √ √ √ Bank Sampel 

14 PT. Bank Pundi Indonesia Tbk √ √  - Bukan Bank Sampel 

15 PT. Bank Ina Perdana Tbk √ √  - Bukan Bank Sampel 

16 PT. Bank Jabar Banten Tbk √ √  - Bukan Bank Sampel 

17 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk √ √  - Bukan Bank Sampel 

18 PT. Bank QNB Indonesia Tbk √ √  - Bukan Bank Sampel 

19 PT. Bank Maspion Indonesia Tbk √ √  - Bukan Bank Sampel 

20 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk √ √ √ Bank Sampel 

21 PT. Bank Bumi Artha Tbk √ -  - Bukan Bank Sampel 

22 PT. Bank CIMB Niaga Tbk √ √ √ Bank Sampel 

23 PT. Bank Internasional Indonesia Tbk √ √ √ Bank Sampel 

24 PT. Bank Permata Tbk √ √ √ Bank Sampel 

25 PT. Bank Sinar Mas Tbk √ √  - Bukan Bank Sampel 

26 PT. Bank of India Indonesia Tbk √ √  - Bukan Bank Sampel 

27 PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk √ √  - Bukan Bank Sampel 

28 PT. Bank Victoria Internasional Tbk √ -  - Bukan Bank Sampel 

29 PT. Bank Dinar Indonesia Tbk √ √  - Bukan Bank Sampel 

30 PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk √ -  - Bukan Bank Sampel 

31 PT. Bank Mayapada International Tbk √ √  - Bukan Bank Sampel 

32 PT. Bank Windu Kentjana International Tbk √ √  - Bukan Bank Sampel 

33 PT. Bank Mega Tbk √ √  - Bukan Bank Sampel 

34 PT. Bank Mitraniaga Tbk √ √  - Bukan Bank Sampel 

35 PT. Bank NISP OCBC Tbk √ √  - Bukan Bank Sampel 

36 PT. Bank Nationalnobu Tbk √ √  - Bukan Bank Sampel 

37 PT. Bank Pan Indonesia Tbk √ √ √ Bank Sampel 

38 PT. Bank Pan Indonesia Syariah Tbk √ √  - Bukan Bank Sampel 

39 PT. Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk √ √  - Bukan Bank Sampel 

Sumber : Bursa Efek Indonesia (2016) 
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Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan 

yang Go Public di Bursa Efek Indonesia yang telah memenuhi kriteria bahwa 

perusahaan tersebut telah tercatat (Listing) dalam BEI, aktif bertransaksi dan 

menerbitkan laporan keuangan di BEI selama periode penelitian (2009-2014), dan 

yang melaporkan / menerbitkan data suku bunga selama periode penelitian, 

sehingga dapat memenuhi kelengkapan data yang di butuhkan dalam penelitian. 

Dalam penelitian ini terpilih sebanyak 10 Bank. 

Tabel 3.2  

Data Bank Yang Dijadikan Sampel 

 

No. Nama Bank 

1 Bank Central Asia Tbk 

2 Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

3 Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

4 Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 

5 Bank Danamon Indonesia Tbk 

6 Bank Mandiri (Persero) Tbk  

7 Bank CIMB Niaga Tbk 

8 Bank Internasional Indonesia Tbk 

9 Bank Permata Tbk 

10 Bank Pan Indonesia Tbk 

Sumber : Data Olahan (2016) 

 

D. Sumber Data 

 Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu data penelitian yang 

diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan 

dicatat oleh pihak lain yang telah disusun dan dipublikasikan. Dan data yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan, data Suku Bunga Kredit, 

Giro Wajib Minimum (GWM) dan Dana Pihak Ketiga (DPK). 
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E.  Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi yaitu teknik atau 

proses untuk memperoleh data dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan 

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

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

diperoleh dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang telah di publikasikan di 

www.bi.go dan www.idx.co.id . 

F. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang dijadikan objek penelitian. Sedangkan 

variabel penelitian digunakan untuk mendapatkan pemecahan atau mendapat 

jawaban terhadap pertanyaan tertentu sebagai berikut : 

1. Variabel Terikat (Dependent Variabel) 

Variabel terikat (Y) adalah variabel yang dipengaruhi variabel lain. Adapun 

yang menjadi variabel terikat adalah penyaluran kredit investasi.  

Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. 

Tujuan peneliti adalah memahami dan membuat variabel terikat, menjelaskan 

variablilitasnya atau memprediksinya. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

penyaluran kredit investasi, dimana penyaluran kredit adalah kredit yang 

diberikan atas permohonan modal yang diajukan oleh debitur sebesar plafon yang 

di butuhkan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, yang dinyatakan dalam 

bentuk Rupiah dari tahun 2009-2014 pada Bank yang Go Public di Indonesia. 

2. Variabel Bebas (Independent Variabel) 

Variabel bebas (X) adalah variabel yang menjadi sebab berubah nya atau  

http://www.bi.go/
http://www.idx.co.id/
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timbulnya variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas : 

a) Suku Bunga Kredit (X1) 

Suku bunga yang digunakan dalam penelitian ini adalah Suku Bunga Kredit 

Investasi, Suku Bunga Kredit ini yang dijadikan salah satu faktor yang 

mempengaruhi penyaluran kredit investasi pada Bank Umum yang Go Public di 

Indonesia Periode 2009-2014, yang dinyatakan dalam persen (%).  

b) Giro Wajib Minimum /GWM (X2) 

GWM adalah giro Indonesia dan pengelolaan kas untuk memenuhi 

operasional bank, kedua aktivitas ini tergolong asset tidak menghasilkan tetapi 

harus menjadi perhatian utama manajemen bank untuk memantau kecukupannya. 

GWM  dinyatakan dalam bentuk persentase yang diperoleh dari laporan tahunan 

bank go public yang di jadikan sampel. 

c) Dana Pihak Ketiga /DPK (X3) 

DPK adalah sumber dana terpenting dan terbesar dalam kegiatan operasional 

suatu bank, yang dihimpun dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan 

(Tabungan, giro dan deposito). DPK dinyatakan dalam bentuk rupiah yang 

diperoleh dari laporan tahunan bank go public yang di jadikan sampel. 

G. Metode Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan data panel, data panel berkaitan dengan 

perseorangan, misalnya Perusahaan, Kota atau Negara di kurun waktu tertentu, 

dengan demikian terdapat kemungkinan heterogenitas dalam unti-unit tersebut. 

Teknik-teknik estimasi dengan menggunakan data panel mempertimbangkan 

heterogenitas tersebut secara eksplisit dengan cara mengijinkan adanya variabel-
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variabel dengan subjek spesifik. Istilah subjek mengacu pada unit-unit mikro 

seperti perseorangan, perusahaan, kota dan Negara.  

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

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

teknik yang paling tepat untuk mengestimasi regresi data panel, harus melalui tiga 

uji yaitu uji F, uji LM, dan Hausman. 

Ketiga teknik yang digunakan untuk mengestimasi regresi data panel yaitu :  

1. Common Effect 

Dari hasil regresi teknik Common Effect maka diperoleh persamaan regresi 

sebagai berikut : 

𝐿𝑛𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑛𝑋𝑖𝑡 + 𝛽2𝐿𝑛𝑋𝑖𝑡 + 𝛽3𝐿𝑛𝑋𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 

2. Fixed Effect 

Dari hasil regresi maka di peroleh persamaan regresi data panel dengan model 

Fixed Effect sebagai berikut :  

𝐿𝑛𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑛𝑋𝑖𝑡 + 𝛽2𝐿𝑛𝑋𝑖𝑡 + 𝛽3𝐿𝑛𝑋𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 

3. Random Effect 

Dari hasil regresi maka diperoleh persamaan regresi data panel dengan model 

Random Effect sebagai berikut :  

      𝐿𝑛𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑛𝑋𝑖𝑡 + 𝛽2𝐿𝑛𝑋𝑖𝑡 + 𝛽3𝐿𝑛𝑋𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 

H. Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel 

Ada tiga uji yang digunakan untuk menentukan teknik yang paling tepat 

untuk mengestimasi regresi data panel. Tiga uji tersebut yaitu uji statistik F, Uji 

Lagrange Multiplier (LM) dan Uji Hausman. 
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1. Uji Statistik F

Untuk mengetahui signifikansi teknik Fixed Effect akan diuji menggunakan

uji statistik F. Kegunaan uji statistik F yaitu untuk memilih antara metode OLS 

(Common Effect) tanpa variabel dummy atau metode Fixed Effect. Menurut 

Sarwono (2016:45), uji statistik F digunakan untuk pengujian hipotesis secara 

simultan, yaitu mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan Fixed Effect 

lebih baik dari model regresi data panel tanpa variabel Dummy (Common Effect) 

dengan melihat Residual Sum of Squares (RSS). Adapun rumus yang digunakan 

untuk uji statistik F yaitu sebagai berikut : 

𝐹 =
(𝑅𝑆𝑆1 − 𝑅𝑆𝑆2)/𝑚

(𝑅𝑆𝑆2)/(𝑛 − 𝑘)

Keterangan : 

𝑅𝑆𝑆1  = Residual Sum of Squares, teknik tanpa variabel dummy   (Common Effect) 

𝑅𝑆𝑆2  = Residual Sum of Squares, teknik dengan variabel dummy (Fixed Effect) 

m     = Jumlah restriksi atau pembatasan didalam model tanpa variabel dummy 

(Rumus m = Jumlah Perusahaan – 1) 

n        = Jumlah Sampel (Observasi) 

k        = Jumlah parameter dalam model Fixed Effect 

Hipotesis : 

𝐻0 = OLS tanpa variabel dummy (Common Effect) 

𝐻𝑎 = Fixed Effect   

Ketentuan : 

a. Apabila F dihitung ≥ F tabel, maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎 diterima, berarti model

Fixed Effect merupakan model yang tepat.



46 

 

 

 

b) Apabila F dihitung ≤ F tabel, maka 𝐻0 diterima dan 𝐻𝑎 ditolak, berarti bahwa 

model OLS tanpa variabel dummy (Common Effect) 

2. Uji Lagrange Multiplier (LM) 

Untuk mengetahui signifikansi teknik Random Effect akan diuji 

menggunakan Uji Lagrange Multiplier (LM). Uji Lagrange Multiplier (LM) 

digunakan untuk memilih antara OLS (Common Effect) tanpa variabel dummy 

atau Random Effect. Uji signifikansi Random Effect ini dikembangkan oleh 

Bruesch-Pagan.  

Uji LM digunakan untuk mengetahui apakah model  Random Effect  lebih 

baik dari metode OLS (Common Effect). Nilai statistik LM dihitung berdasarkan 

formula sebagai berikut : 

𝐿𝑀 =
𝑛𝑇

2(𝑇−1)
[

∑ [∑ 𝑒𝑖𝑡
𝑇
𝑡=1 ]𝑛

𝑖=1

∑ ∑ 𝑒𝑖𝑡
2𝑇

𝑡=1
𝑛
𝑖=1

− 1]
2

 =   𝐿𝑀 =
𝑛𝑇

2(𝑇−1)
[

∑ (𝑇𝑒𝑖)2𝑛
𝑖=1

∑ ∑ 𝑒𝑖𝑡
2𝑇

𝑡=1
𝑛
𝑖=1

− 1]  

 

Keterangan : 

n = Jumlah Individu  

T = Jumlah Periode Waktu 

E = Residual Metode OLS 

Hipotesis : 

𝐻0 = OLS tanpa variabel dummy (Common Effect) 

𝐻𝑎 = Random Effect 

Ketentuan :  

a Apabila LM dihitung ≥ Tabel chi square, maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎 diterima, 

berarti bahwa model Random Effect merupakan model yang tepat. 
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b Apabila LM dihitung ≤ Tabel chi square, maka 𝐻0 diterima dan 𝐻𝑎 ditolak, 

berarti bahwa model OLS tanpa variabel dummy (Common Effect) merupakan 

model yang tepat 

3. Uji Hausman 

Dari hasil uji signifikansi dua teknik diatas, diperoleh hasil bahwa teknik 

yang paling tepat yaitu Fixed Effect dan Random Effect. Untuk memilih antara 

teknik Fixed Effect atau Random Effect maka akan diuji kembali dengan Uji 

Hausman. Kegunaan Uji Hausman yaitu untuk memilih antara Fixed Effect atau 

Random Effect.  

Uji Hausman digunakan apabila metode Fixed Effect dan Random Effect 

lebih baik dari metode OLS (Common Effect). Rumus Uji Hausman yaitu : 

𝑚 =  �̂�𝑉𝑎𝑟(�̂�)−1�̂� 

Keterangan :  

�̂� = [�̂� − �̂�𝐺𝐼𝑆] 

𝑉𝑎𝑟 (�̂�) = 𝑉𝑎𝑟 (�̂�) − 𝑉𝑎𝑟 (�̂�𝐺𝐼𝑆) 

Hipotesis untuk pengujian ini yaitu: 

𝐻0 = Random Effect 

𝐻𝑎 = Fixed Effect 

Ketentuan :  

a Apabila Hausman dihitung ≥ Tabel chi square, maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎 

diterima, berarti bahwa model Fixed Effect merupakan model yang tepat. 

b Apabila Hausman dihitung ≤ Tabel chi square, maka 𝐻0 diterima dan 𝐻𝑎 

ditolak, berarti bahwa model Random Effect merupakan model yang tepat 
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I. Uji Hipotesis 

 Adapun alat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk 

mencari pengaruh antara variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat 

digunakan model analisa regresi linear berganda dengan rumus sebagai berikut: 

𝐿𝑛𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑛𝑋1 + 𝛽2𝐿𝑛𝑋2 + 𝛽3𝐿𝑛𝑋3 + 𝑒 

Dimana : 

LnY = Penyaluran Kredit  

β = Bilangan Konstanta 

𝛽1 − 𝛽2  = Koefisien regresi masing-masing variabel 

𝐿𝑛𝑋1 = Suku Bunga Kredit 

𝐿𝑛𝑋2 = GWM 

𝐿𝑛𝑋3 = Dana Pihak Ketiga 

e = Standar Eror 

 

1. Uji F (F-test) 

 Uji hipotesis I yaitu dengan menggunakan uji F yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh secara simultan atau bersama-sama antara variabel 

independent dalam hal ini veriabel Suku Bunga Kredit, GWM dan Dana Pihak 

Ketiga terhadap variabel dependent yaitu penyaluran kredit.  

Dengan rumus : 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑅2/𝑘

(1 − 𝑅2)/(𝑎 − 𝑘 − 1) 
 

Dimana : 
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F = Uji pengaruh secara simultan 

𝑅2 = Koefisien Determinasi 

k = Jumlah Variabel bebas 

n = Banyaknya sampel 

 penolakannya hipotesa atas dasar signifikan pada taraf nyata 5% (taraf 

kepercayaan 95%) dengan kriteria : 

a Jika Fhitung  ≥ Ftabel, maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎 diterima, yang berarti ada 

pengaruh secara simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

b Jika Fhitung ≤ Ftabel, maka 𝐻0 diterima dan 𝐻𝑎 ditolak, yang berarti tidak 

ada pengaruh secara simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

2. Uji t (t-test) 

 Analisis ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel 

independent terhadap variabel dependent secara parsial atau per variabel.  

Dengan rumus : 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑏

𝑆𝑏
 

Dimana : 

thitung : nilai t hitung 

b  : koefisien regresi 

Sb  : standar deviasi dari variabel bebas 

Sedangkan pada uji t mempunyai criteria sebagai berikut : 

a Jika –t tabel ≤ t hitung ≤ tabel, maka 𝐻0 diterima dan 𝐻𝑎 ditolak, yang berarti 

tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independent terhadap 

variabel dependent. 
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b Jika t hitung  ≥ t tabel atau t hitung ≤ -t tabel, maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎 

diterima, yang berarti ada pengaruh antara variabel independent dan variabel 

dependent. 

3. Uji Koefisien Determinasi (𝑅2) 

 Menurut Gujarati (dalam Noholo:2012),  menyatakan koefisien determinasi 

(𝑅2) merupakan ukuran ringkas yang mengkonfirmasikan kepada kita seberapa 

baik sebuah garis regresi sampel sesuai dengan datanya. Nilai 𝑅2 menunjukkan 

besarnya variabel-variabel independent dalam mempengaruhi variabel dependent. 

Nilai 𝑅2 berkisar antara 0 dan 1 (0 ≤ 𝑅2 ≤ 1). Semakin besar nilai 𝑅2, maka 

semakin besar variasi variabel dependent yang dapat dijelaskan oleh variasi 

variabel-variabel independent. Sebaliknya, semakin kecil nilai 𝑅2, maka semakin 

kecil variasi variabel dependent yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel 

independent. Beberapa sifat 𝑅2 sebagai berikut : 

a Besarnya tidak pernah negatif 

b Batasannya adalah 0 ≤ 𝑅2 ≤ 1  


