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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah di Indonesia dengan obyek Bank 

Perkreditan Rakyat. Mengenai faktor yang berpengaruh terhadap jumlah kredit 

pada Bank Perkreditan Rakyat tahun 2014 – 2018. Lokasi pengambilan data 

melalui media yaitu di website : www.ojk.go.id.  

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi pustaka yaitu metode pengumpulan data 

dengan mencari informasi melalui buku, jurnal, dan laporan keuangan. Studi 

pustaka pada penelitian ini yaitu laporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat 

wilayah Surabaya yang telah dipublikasikan tahun 2014 - 2018. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini yaitu Bank Perkreditan Rakyat di Kota 

Surabaya sebanyak 11 Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 

Sampel penelitian ini diambil secara Purposive random sampling, 

menggunakan kriteria – kriteria yang telah ditentukan, seperti BPR yang rutin 

mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap selama akhir periode 

2014 sampai 2018. Sampel yang diperoleh berdasarkan kriteria adalah 7 BPR. 

Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. BPR yang ada di Kota Surabaya. 

2. Tersedianya rasio – rasio serta data keuangan yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini pada laporan keuangan selama tahun 2014 – 2018. 

http://www.ojk.go.id/
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3. BPR yang memperoleh laba positif selama periode waktu penelitian 

(2014-2018). 

Berdasarkan kriteria di atas, ada 7 Bank Perkreditan Rakyat yang menjadi 

sampel yaitu: 

Tabel 3.1 : Daftar Sampel 

NO NAMA BPR Tahun Berdiri 

1 BPR Jawa Timur 2001 

2 BPR Kosanda 1971 

3 BPR Prima Kredit Utama 1988 

4 BPR Surya Artha Utama 2004 

5 BPR Central Niaga 2004 

6 BPR Bintang Mitra 2012 

7 BPR Karya Perdana Sejahtera 2010 

Sumber : Data yang diolah, 2020. 

 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Sampel 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependent adalah jumlah penyaluran kredit yang diberikan oleh 

Bank Perkreditan Rakyat tahun 2014 – 2018. Ini merupakan variable terikat 

atau variable dependent. Variable Y tersebut untuk mengukur besarnya 

penyaluran kredit pada Bank Perkreditan Rakyat tahun 2014 – 2018, ukuran 

penelitian yang digunakan dalam nilai nominal rupiah dalam satuan miliar. 

2. Variabel Independen 

Variabel Bebas (Independent) adalah variabel yang memengaruhi variabel 

terikat, entah secara positif atau negatif (Sekaran, 2006). Variable-variabel 

independent yang akan diuji dalam penelitian ini adalah variable permodalan 

yang diukur dengan Capital Adequacy Ratio (CAR), variabel risiko kredit yang 

diukur dengan Non Performing Loan (NPL), Return On Assets (ROA).  
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E. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data 

penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung, 

yang berupa buku, jurnal dan data laporan keuangan. Data Sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan data panel, yaitu penggabungan 

dari data silang tempat (cross section) dan data deret waktu (time series) dari 

tahun 2014 – 2018. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 

laporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Kota Surabaya. Mulai dari bulan 

Januari 2014 sampai Desember 2018. 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini diperoleh data dari dari laporan keuangan triwulanan 

PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Surabaya periode 2014 - 2018 yang 

dipublikasikan dalam situs resmi Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat 

situsnya www.ojk.go.id.  

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara 

mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang berupa laporan 

keuangan Bank Perkreditan Rakyat wilayah Surabaya yang dipublikasikan 

dalam situs resmi. Data tersebut diperoleh dari laporan keuangan bank yang 

bersangkutan pada tahun 2014 – 2018. 

G. Teknik Analisa Data 

Pertumbuhan kredit (X) diukur dari perbandingan antara selisih total rata-

rata kredit pada bulan tertentu dan selisih total rata-rata kredit pada satu bulan 

http://www.ojk.go.id/
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sebelumnya dengan total rata-rata kredit bulan sebelumnya yang dimiliki oleh 

BPR. Satuan ukurannya persen, yang diperoleh dengan rumus sebagai berikut:  

                     
                   

          
       

Keterangan : 

Kredit t = Kredit yang diberikan pada tahun berjalan 

Kredit t – 1 = Kredit yang diberikan pada tahun sebelumnya 

 

Data pada penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu penggabungan 

cross section (pooled data) dan time series. Data time series disebut juga data 

deret waktu merupakan sekumpulan data dari suatu fenomena tertentu yang 

didapat dari beberapa interval waktu tertentu. Sedangkan data cross section 

atau data satu waktu adalah sekumpulan data untuk meneliti suatu fenomena 

tertentu dalam satu kurun waktu saja (Umar, 2008 : 42 – 43).  

Model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

liniear berganda dengan bantuan program Eviews 9, dimana penggunaan 

analisis regresi ini ditujukan untuk menjelaskan pengaruh dari seluruh variabel 

bebas (variabel independen) terhadap variabel terikat (variabel independen). 

Adapun model regresi yang digunakan sebagai berikut : 

                                             

 

Keterangan : 

Penyaluran Kredit = Jumlah Penyaluran Kredit (miliar rupiah) 

CAR   = Rasio Kecukupan Modal (%) 

NPL   = Rasio Kredit Bermasalah (%) 
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ROA   = Return On Assets (%) 

Ɛ   = error term 

t   = tahun 

i   = subjek 

1. Pemilihan Model 

Menurut Basuki (2016 : 277), untuk memilih model yang paling tepat 

dalam mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat 

dilakukan, yakni:  

a) Uji Chow 

Merupakan pengujian untuk menentukan model fixed effect atau 

Common Effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data 

panel. Apabila nilai F hitung lebih besar dari F kritis maka hipotesis nul 

ditolak yang artinya model yang tepat adalah model Fixed Effect. 

Hipotesis yang dibentuk dalam Uji Chow adalah sebagai berikut : 

   : Common Effect Model 

  : Fixed Effect Model 

b) Uji Hausman 

Merupakan pengujian statistik untuk memilih apakah model Fixed 

Effect atau Random Effect yang paling tepat digunakan. Apabila nilai 

statistik Hausman lebih besar dari nilai kritis Chi-Squares maka artinya 

model yang tepat adalah model Fixed Effect. Hipotesis yang dibentuk 

dalam Hausman test adalah sebagai berikut : 

   : Random Effect Model 

   : Fixed Effect Model 
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c) Uji Lagrange Multiplier (LM) 

Merupakan pengujian statistik untuk mengetahui apakah model 

random effect lebih baik dari pada metode commont effect. Apabila nilai 

LM hitung lebih besar dari nilai kritis ChiSquares maka artinya model 

yang tepat untuk regresi data panel adalah model Random Effect. 

Hipotesis yang dibentuk dalam LM test adalah sebagai berikut : 

   : Common Effect Model 

   : Random Effect Model 

2. Pengujian Asumsi Klasik 

a) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan yang berarti antara masing-masing variabel bebas dalam model 

regresi. Menurut Gujarati (2013), jika koefisien korelasi antar variabel 

bebas lebih dari 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami 

masalah multikolinearitas. Sebaliknya, koefisien korelasi kurang dari 0,8 

maka model bebas dari multikolinearitas. 

b) Uji Heteroskedatisitas 

Uji heteroskedatisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varians dari nilai residual antar pengamatan 

tetap, maka kondisi ini disebut homoskedatisitas. Akan tetapi jika berbeda, 

maka disebut heteroskedatisitas. Model regresi yang baik adalah model 

yang bersifat homoskedatisitas. Untuk mendeteksi adanya 
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heteroskedatisitas adalah dengan one-regress model dengan log residu 

kuadrat sebagai variabel terikat. 

   : homoskedastis 

   : heteroskedastis 

 

Apabila, probabilitas dari masing-maisng variabel bebas lebih dari 

0.05 maka terjadi penerimaan terhadap H0. Sehingga tidak terdapat 

heteroskedatisitas pada model tersebut atau hasilnya data dalam kondisi 

homoskedastis. 

c) Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang 

telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak.  Uji 

normalitas dapat ditempuh dengan uji Jarque-Berra (JB-test) dengan 

statistik uji yaitu : 

   : error berdistirbusi normal 

   : error tidak berdistirbusi normal 

H0 ditolak jika p-value statistic uji Jarque-Berra tidak signifikan (p-

value < 0,05). 

d) Uji Autokorelasi 

Autokorelasi didefinisikan sebagai adanya korelasi antar satu 

pengamatan dengan pengamatan lainnya tetapi masih dalam satu variabel 

yang sama. Uji yang dapat digunakan untuk mendeteksi autokorelasi 

adalah uji Durbin-Watson dan Uji LM. Dalam uji Durbin-Watson terdapat 

dua titik kritis yang digunakan, yaitu Upper critical value (    dan Lower 
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critical value (   . Kriteria deteksi autokorelasi dengan statistic uji 

Durbin-Watson yaitu : 

Tabel 3.2 : Kriteria Pengujian Durbin-Watson 

Hipotesis Nol Keputusan Kriteria 

Ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif Tidak ada keputusan dl < d < du 

Ada autokorelasi negative Tolak 4-dl < d < 4 

Tidak ada autokorelasi negatif Tidak ada keputusan 4-du < d < 4dl 

Tidak ada autokorelasi Jangan tolak du < d < 4du 

Sumber : Damodar Gujarati, Basic Econometrics 

3. Pengujian Hipotesis 

a) Uji Kelayakan Model (Uji - F) 

Uji-F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat.  

b) Uji Parsial (t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

terikat. Jika Prob < taraf sig 5%, maka H0 ditolak. Sehingga dapat 

disimpulkan variabel bebas tersebut signifikan mempengaruhi variabel 

terikat. 

c) Uji Koefisien Determinasi (    

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien 

determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam 

menjelaskan variasi variabel terikat amat terbatas dan sebaliknya. 


