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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian ini menggunakan data sekunder, dimana metode kuantitatif 

adalah metode penelitian untuk menjelaskan fenomena dengan menggunakan data 

numerik yang kemudian dianalisis.  

 

B. Objek Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan sebuah tempat dimana data penelitian di ambil, 

dikarenakan menggunakan data sekunder adalah di Indonesia sebagai sampel. Bank 

yang digunakan di Bank Devisa: Bank Artha Graha Internasional, Bank Bukopin, Bank 

Bumi Arta, Bank Capital Indonesia, Bank Capital Indonesia, Bank China Construction 

Bank Indonesia, Bank Cimb Niaga, Bank Danamon Indonesia,  Bank Central Asia, 

Bank Ganesha, Bank Woori Saudara Indonesia 1906, dan Bank Non Devisa: Bank 

Amar Indonesia, Bank Artos Indonesia, Bank Bisnis Internasional, Bank Dinar 

Indonesia, Bank Fama Internasional, Bank Harda Internasional, Bank Sbi Indonesia. 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan keuangan bank devisa dan bank 

non devisa di indonesia periode 2015-2017 yang bersumber situs resmi bank Indonesia 

yaitu www.bi.go.id dan website lain yang yang dapat mendukung penelitian ini yaitu 

www.ojk.go.id dan www.idx.co.id. 
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C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 29 bank dari bank devisa berjumlah 15 

bank dan bank non devisa berjumlah 14 bank yang terdaftar di BEI selama periode 

2015-2017. Data Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah bank yang telah 

mempublikasikan laporan keuangan pada periode 2015-2017. Teknik yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan metode Purposive 

sampling yaitu tekhnik pengambilan sampel  dari populasi berdasarkan suatu kriteria 

tertentu, Yang dimana kriteria pengambilan Sampel sebagai berikut:  

1.   Bank devisa dan bank non devisa tercatat di BEI selama periode 2015 sampai 2017. 

2. Bank aktif menerbitkan laporan keuangan tahunan pada tahun 2015 hingga 2017. 
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      Tabel 3.1  

Sampel Bank Devisa dan Bank Non Devisa Periode 20115-2017 

NO NAMA BANK 
KRITERIA SAMPEL 

1 2  

BANK DEVISA       

1 PT ARTAMEDIA BANK O x   

2 PT BANK ANTARDAERAH O x   

3 PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk O O Lolos 

4 PT BANK BUKOPIN, Tbk O O Lolos 

5 PT BANK BUMI ARTA, Tbk O O Lolos 

6 PT BANK CAPITAL INDONESIA, Tbk O O Lolos 

7 PT BANK ARTHA GRAHA O x   

8 PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk O O Lolos 

9 PT BANK CIMB NIAGA, TBK – UUS O O Lolos 

10 PT BANK DAGANG BALI O x   

11 PT BANK ARTA NIAGA KENCANA O x   

12 PT BANK DANAMON INDONESIA TBK – UUS O O Lolos 

13 PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk O O Lolos 

14 PT BANK GANESHA O O Lolos 

15 PT BANK HAGAKITA O x   

16 PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk O O Lolos 

BANK NON DEVISA       

17 PT BANK ACEH O X   

18 PT BANK AMAR INDONESIA O O Lolos 

19 PT BANK ARTOS INDONESIA  O O Lolos 

20 PT BANK ASIATIC O x   

21 PT BANK BISNIS INTERNASIONAL O O Lolos 

22 PT BANK DANPAC O x  

23 PT BANK DINAR INDONESIA O O Lolos 

24 PT BANK FAMA INTERNASIONAL O O Lolos 

25 PT BANK HARDA INTERNASIONAL O O lolos 

26 PT.BANK JAKARTA O x  

27 PT. BANK JASA ARTA O x  

28 PT BANK SBI INDONESIA  O O Lolos 

29 PT GLOBAL INTERNATIONAL BANK O x   

Sumber: www.idx.co.id 
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  Dalam penelitian ini terdapat  29 bank yang di tetapkan sebagai populasi dan 

diantaranya yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel berjumlah 17 bank, 

terdiri dari 7 bank non devisa dan 10 Bank devisa yang disajikan dalam table diatas. 

D. Jenis Dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Dalam melaksanakan penelitian data yang digunakan adalah data sekunder berupa 

laporan keuangan dari setiap Bank Devisa dan Bank Non Devisa yang sudah di publikasi 

dan di ambil dari laporan tahunan Bank Indonesia. Periode dalam laporan keuangan dan 

bank Indonesia tersebut tahunan pada  tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dalam bentuk 

dokumentasi yang diterbitakn oleh bank indonesia pada situs www.bi.go.id, selain itu 

juga di ambil dari situs bank masing-masing yang mendukung penelitian ini. 

E. Definisi operasional  

Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah: 

a. Profitabilitas  

rasio keuangan yang digunkan untuk mengukur kemampuan manajemen 

dalam memperoleh keuntungan (laba). Dalam penelitian ini, rasio ROA 

dihitung dengan formulasi berikut.  

   ROA dihitung dengan formulasi berikut. 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐴𝑇

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
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b. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

   Biaya Operasional Pendapatan Operasional merupakan perbandingan 

antara total biaya operasi dengan total pendapatan operasi, yang dirumuskan: 

𝐵𝑂𝑃𝑂 =
𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100% 

c. Loan to Deposit Ratio (LDR)  

    Kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan yang dilakukan 

para deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan kepada masyarakat. 

𝐿𝐷𝑅 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎 + 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑖 
 𝑥 100% 

d. Dana Pihak Ketiga (DPK)  

   Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang berhasil dihimpun bank yang 

terdiri dari giro, tabungan dan deposito yang berasal dari masyarakat luas.  

𝐷𝑃𝐾 = 𝐺𝑖𝑟𝑜 + 𝑇𝑎𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 + 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 

F. Teknik Analisis Data  

1. Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit Test) 

a. Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi (R2) memiliki arti bahwa menganalisa seberapa 

berpengaruh model dalam menjelaskan variasi variabel bebas (x). tujuan untuk 

memperoleh hasil yang benar kebanyakan menyarankan memakai adjusted  R2. 
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b. Uji F Test  

Hipotesis diuji serentak yaitu 

Diduga besar DPK, BOPO dan LDR mempengaruhi Profitabilitas pada Bank Devisa 

dan Bank Non Devisa di Indonesia. 

Uji F (Kriteria Pengujian) 

H0 : ditolak jika nilai Prob F-Stat < 0,05 

H1 : diterima jika nilai Prob F-Stat > 0,05 

c. Uji T Test  

Hipotesis 

Berdasar pada kerangka pemikiran di atas maka hipotesis yang diajukan untuk 

penelitian ini sebagai berikut: 

X1 = diduga besar DPK memiliki pengaruh terhadap pembiayaan. 

X2 = diduga besar BOPO memiliki pengaruh terhadap pembiayaan. 

X3 = diduga besar LDR memiliki pengaruh terhadap pembiayaan. 

Kriteria pengujian : 

H0 : ditolak jika nilai Prob T-Stat < 0,05 

H1 : diterima jika nilai Prob T-Stat > 0,05 

2. Analisis Regresi Data Panel   

Merupakan data yang memiliki 2 dimensi yaitu individu (cross-section) dan waktu 

(time series), disetiap unit cross-section (individu) diulang dalam beberapa periode 

waktu. Kelebihan model data panel adalah dapat mengakomodasi keheterogenan antar 

individu secara eksplisit. Selain itu penggabungan antar cross-section dan time series 

meembuat data panel menjadi lebih informatif, lebih bervariasi, mengurangi kolinearitas, 
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memperbanyak derajat bebas dan lebih efisien. Bentuk model data panel untuk satu 

variabel independent yaitu :  

𝑌𝑖𝑡 = 𝑎𝑖 +  𝛽𝑋1 +  𝛽𝑋2 +  𝛽𝑋3 + 휀𝑖𝑡 

Beberapa model yang dapat digunakan untuk data panel yaitu : 

a. Model Pooled atau Common Effects 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 +  𝛽1𝑋𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

Yaitu model paling sederhana yang mengasumsikan bahwa tidak ada 

keheterogenan antar individu yang tidak terobservasi (intersep sama), karena 

semua keheterogenan sudah dijelaskan oleh variabel independen. Estimasi 

parameter pooled model menggunakan metode OLS 

b. Model Fixed Effects 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0𝑖 +  𝛽1𝑋𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

Pada model ini diasumsikan bahwa terdapat keheterogenan antar individu yang tidak 

terobservasi a1 yang tidak tergantung waktu/time invariant. Apabila diasumsikan 

terdapat hubungan yang tetap antara a1 dan variabel independen maka model diatas 

model disebut model Fixed Effects (FE) atau dengan kata lain nilai intersep untuk 

setiap 𝑋1 berbeda tapi memiliki slope yang sama. Estimasi parameter model FE bisa 

menggunakan metode Least Square Dummy Variable yaitu dengan menambahkan 

variabel dummy yang bersesuaian untuk masing-masing nilai variabel independen.  

c. Model Random Effects  

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0𝑖 +  𝛽1𝑋𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 



26 
 

 

Jika 𝛽0𝑖 dianggap sebagai variabel random, maka model diatas disebut model 

random effects (RE) dimana estimasi model menggunakan metode Generalized 

Least Square (GLS) 

3. Pemilihan Model Terbaik 

Menengtukan model terbaik antara model common effect, fixed effect dan random 

effect membutuhkan alat pengujian. Alat pengujian yang digunakan ada dua yaitu: 

a. Uji Chow 

Dilakukan untuk memilih salah satu dari model common effect dan fixed effect. 

Hipotesis pengujian: 

H0 = Model Common Effect 

H1 = Model Fixed Effect 

Pengambilan keputusan dalam pengujian ini kita nilai probabilitas F dalam FEM < α 

5% maka H0 di tolak sehingga model common effect kurang baik untuk digunakan. 

b. Uji Hausman 

Pengujian sebagai dasar pertimbangan dalam memilih model yang cocok antara model 

fixed effect dan random effect. Hipotesis pengujian: 

H0 = Model Random Effect 

H1 = Model Fixed Effect 

Pengambilan keputusn dalam uji adalah jika nilai probabilitas chi square hitung < chi 

square tabel dan nilai p value signifikan maka H0 di tolak dan model fixed effect lebih 

baik digunakan. 

 

c. Uji Langrange Multiplie 

Langrange Multilie dilakukan untuk mengetahui apakah model random effect atau 

common effect (OLS) yang paling tepat digunakan dengan melihat nilai probabilitas 
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cross section random Dengan kriteria H0 ditolak jika Probabilitas < α=0,05 dengan 

hipotesis :  

H0 : memilih menggunakan estimasi model common effect (CE) 

H1 : memilih menggunakan estimasi model random effect (RE) 

Pengambilan keputusn dalam uji LM adalah jika nilai P Value ditunjukkan oleh angka 

yang dibawah yaitu sebesar 0.0000 dimana nilainya kurang dari 0.05. sehingga 

Lagrange Multiplier test ini menunjukkan bahwa menerima H1 yang berarti metode 

estimasi terbaik adalah Random effect . apabila nilai p Value lebih besar dari 0.05 

maka menerima H0 yang berarti metode estimasi yang terbaik adalah Common effect. 

4. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Asumsi (Normalitas) 

Sebelum data diuji dengan analisis regresi linier, terlebih dahulu akan diuji 

dengan uji normalitas, dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak, 

model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. 

Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel 

kecil. 

Uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat normal probability plot yang 

membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi 

kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus 

diagonal. Jika distribusi data normal maka garis akan menggambarkan data yang 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 
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Salah satu model regresi linier klasik (CLRM) adalah error/residual harus 

berdistribusi normal. Normalitas error dapat diuji menggunakan uji Jarque-Bera dengan 

statistic uji yaitu : 

𝐽𝐵 = 𝑛 [
𝑆²

6
+

(𝐾 − 3)²

24
] 

Dimana : 

n = jumlah pengamatan 

S = koefisien skewness 

K = koefisien kurtosis 

Hipotesis yang di uji : 

H0 : error berdistribusi normal 

H1 : error tidak berdistribusi normal 

H0 ditolak jika p-value statistic uji jarque-Bera tidak signifikan (p-value < 0.05) 

 

b. Uji Regresi Sederhana  

1) Asumsi Non-Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah kondisi dimana terjadi hubungan linier (korelasi) antar 

variable-variabel independen. Ada dua jenis multikolinearitas, yaitu 

multikolinearitas sempurna dan tidak sempurna. Multikolinearitas sempurna 

terjadi apabila suatu variabel independen dapat dinyatakan sebagai 

fungsi/kombinasi linier dari variabel independen lainnya. 

Misal, 

𝑌 =  𝛽1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝑢 

𝑋3 = 𝛿1 +  𝛿2𝑋2 
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𝑌 =  𝛽1 + 𝛽2𝑋2 +  𝛽3(𝛿1 + 𝛿2𝑋2) + 𝑢 

𝑌 = (𝛽1 + 𝛽3𝛿1) + (𝛽2 + 𝛽3𝛿2)𝑋2 + 𝑢 

𝑌 =  𝑣1 + 𝑣2𝑋2 + 𝑢 

Estimator yang diperolehdari data sampel adalah 𝑣1 dan𝑣2 ,sedangkan estimator �̂�1 

, �̂�2, dan �̂�3di dapat dari persamaan 

    𝑣1 = �̂�1 + �̂�3�̂�1 

    𝑣2 = �̂�2 + �̂�3�̂�2 

Dimana persamaan yang diketahui sebanyak 2 dan variabel yang tidak di 

ketahui sebanyak 3. Karena jumlah variabel yang tidak di ketahui lebih banyak 

dari persamaan, maka tidak ada solusi yang unik bagi estimator �̂�1 ,�̂�2, dan �̂�3. 

Multikolinearitas tidak sempurna terjadi ketika terjadi hubungan linier tak 

sempurna antara variabel independen, atau dapat dinyatakan dengan persamaan 

𝑋3 = 𝑋2 + 𝑣 

  Dimana 𝑣 merupakan variabel random error. 

Akibat Multikolinearitas 

1) Apabila terjadi kasus multikolinearitas sempurna, maka estimator model 

regresi tidak dapat di estimasi (matriks X’X bersifat singular). 

2) Estimator OLS tetapdapat di estimasi dan bersifat BLUE. Namun, varians 

yang di hasilkan memiliki nilai yang cukup besar. 

3) Selang kepercayaan menjadi lebih lebar 

4) Statistic uji t dari satu atau beberapa parameter tidak signifikan (gagal tolak 

H0), walaupun nilai R2 tinggi 
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5) Tanda bagi estimator parameter berkebalikan dengan teori apriori nya. 

 

c.  Asumsi Non-Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah kondisi dimana varians gangguan / error dari model 

regresi bersifat tidak konstan. Heteroskedastisitas sering terjadi pada data cross 

section. Contoh kasus Heteroskedastisitas terjadi pada pendapatan dan tabungan, 

dimana semakin banyak pendapatan maka pilihan jumlah uang yang akan di tabung 

juga semakin banyak. Atau dengan kata lain, semakin banyak pendapatan maka 

semakin beragam jumlah tabungan. Selain itu, kesalahan spesifikasi model 

fungsional dan pemilihan variabel independen juga dapat menyebabkan 

Heteroskedastisitas. 

Akibat Heteroskedastisitas 

Beberapa akibat yang ditimbulkan dari Heteroskedastisitas yaitu 

1) Estimator OLS bagi 𝛽 tetapi tidak bisa dan konsisten. 

2) Heteroskedastisitas meningkatkan varians estimator OLS 

3) Estimator  OLS menjadi bukan yang paling efisiens 

4) Statistic uji tatau statistic uji F menjadi lebih besar dari yang sebenarnya 

5) Lebih sering terjadi penolakan H0 pada uji koefisiens parameter 

6) Uji-uji tersebut menjadi kurang tepercaya (tidak valid) 

 

d. Asumsi Non-Autokorelasi 

Autokorelasi didefinisikan sebagai adanya korelasi antar satu pengamatan 

dengan pengamatan lainnya tetapi masih dalam satu variable yang sama. Dalam 

kaitannya dengan asumsi OLS, autokorelasi merupakan korelasi antar error dari 
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satu pengamatan dengan error dari pengamatan lain. Bila dituliskan secara 

matematis. 

𝐸(𝑢𝑖, 𝑢𝑗) ≠ 0, 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘𝑖 ≠ 𝑗 

 Fenomena autokorelasi seringkali terjadi pada data time series. Misal, tingkat 

inflasi tahun ini cenderung tergantung dengan tingkat inflasi pada tahun-tahun 

sebelumnya. Selain itu, autokorelasi juga dapat terjadi akibat bias spesifikasi (tidak 

memasukkan variable independen tertentu dan/atau kesalahan model 

fungsional).Jenis autokorelasi yang sering dijumpai adalah first order serial 

correlation-AR(1)𝑌 =  𝛽1 + 𝛽2𝑋21 + 𝛽3𝑋31 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘1 + 𝜇1 

𝑢1 =  𝜌𝑢1−1 + 휀1 

Di mana p menyatakan hubungan fungsional antar error 𝜇1 sekaligus menunjukkan 

koefisien dari first order autocorrelation. Nilai korelasi p berkisar antara -1 s/d 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


