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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Perbankan Umum di Indonesia untuk 

periode 2012-2016 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengambilan data pada 

www.idx.co.id  

3.2 Desain Penelitian 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif yaitu suatu 

metode penelitian yang dilakukan berdasarkan fakta atau kejadian dalam 

perusahaan tersebut, kemudian diolah menjadi data dan selanjutnya diadakan 

suatu analisis sehingga akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1   Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya (Sugiyono, 2014:215). Populasi 

dalam penelitian ini adalah Bank umum yang terdaftar (listing) di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2012-2016. 

3.3.2   Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono,2014:215). Metode pensampelan dalam penelitian ini 

adalah porposive sampling. Metode porposive sampling adalah  teknik penentuan 

sample dengan pertimbangan tertentu Adapun sample dari penelitian ini adalah 
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perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek  Indonesia  pada tahun 2012-

2016. Berdasaran metode tersebut yang menjdi pertimbangan kreteria penarikan 

sample dalam penelitin ini adalah : 

1. Bank umum yang terdaftar (listing) dan menyediakan laporan keuangan 

serta rasio keuangan yang lengkap di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-

2016.  

2. Bank umum yang menyediakan rasio keuangan yang dibutuhkan peneliti 

sesuai peraturan pemerintah. 

  Berdasarkan kriteria pemilihan diatas diperoleh perusahaan yang akan 

digunakan sebagai sampel perusahaan berjumlah: 

Tabel 3.1  

Pemilihan Sampel 

 

Keterangan Jumlah 

Bank umum yang terdaftar (listing) dan menyediakan laporan 

keuangan serta rasio keuangan yang lengkap di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2012-2016.  

30 

Bank umum yang menyediakan rasio keuangan yang dibutuhkan 

peneliti yang tidak sesuai peraturan pemerintah. 

(2) 

Jumlah  28 

 

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa jumlah perusahaan 

perbankan yang menjadi sampel penelitian 28 perusahaan. Dengan tahun 

pengamatan 5 tahun berturur-turut, maka total sampel 140 sampel perusahaan 

yaitu 28 perusahaan x 5 tahun observasi. Sampel tersebut karena memenuhi 

seluruh kriteria yang diterapkan dalam penelitian. Adapun nama perusahaan yang 

dijadikan sampel dalam penelitian dapat dilihat pada tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 

Nama Perusahaan Sampel 

 

NO Kode IDX Nama Perusahaan Perbankan 

1 AGRO BRI Agroniaga Tbk. 

2 BABP Bank MNC Internasional Tbk 

3 BACA Bank Capital Indonesia Tbk. 

4 BBCA Bank Central Asia Tbk. 

5 BBKP Bank Bukopin Tbk. 

6 BBNI Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. 

7 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk. 

8 BBRI Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. 

9 BBTN Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. 

10 BCIC Bank JTrust Indonesia Tbk. 

11 BDMN Bank Danamon Tbk. 

12 BEKS Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. 

13 BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk. 

14 BMRI Bank Mandiri (persero) Tbk. 

15 BNBA Bank Bumi Arta Tbk. 

16 BNGA Bank Cimb Niaga Tbk. 

17 BNII Bank Maybank Indonesia Tbk 

18 BSIM Bank Sinarmas Tbk. 

19 BSWD Bank of India Indonesia Tbk. 

20 BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. 

21 BVIC Bank Victoria Tbk. 

22 INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk. 

23 MAYA Bank Mayapada International 

24 MCOR Bank CCB Indonesia Tbk. 

25 MEGA Bank Mega Tbk 

26 NISP Bank OCB NISP Tbk. 

27 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk. 

28 SDRA Bank Woori Saudara Tbk. 

Sumber : www.idx.co.id 

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Dependen dan 

Variabel Independen  

3.4.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah jumlah penyaluran Kredit. 

Kredit adalah kepercayaan pihak bank (kredit) kepada nasabah (debitor), di mana 

http://www.idx.co.id/
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bank percaya nasabah pasti akan mengembalikan pinjamannya sesuai kesepakatan 

yang telah dibuat. (Kasmir, 2015:274) 

Untuk menghindari distribusi data yang tidak normal maka sampel data 

akan di transformasikan kedalam bentuk logaritma natural, karena selisih jumlah 

kredit yang terlalu besar tiap banknya (SEBI No.6/23/DPNP 31 Mei 2004): 

 

 Jumlah Penyaluran Kredit = Ln (jumlah kredit yang disalurkan) 

 

3.4.2 Variabel  Independen 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga, 

yaitu : 

a. Dana Pihak Ketiga (X1) 

Dana pihak ketiga atau DPK yaitu sumber dana yang berasal dari 

masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan 

deposito. Sumber dana pihak ketiga berupa tabungan, deposito dan giro 

yang dapat dimanfaatkan oleh bank untuk ditempatkan pada pos- pos 

yang menghasilkan pendapatan bagi bank, salah satunya dalam bentuk 

kredit. Pengukuran dana pihak ketiga dengan menggunakan rumus (SEBI 

No.6/23/DPNP 31 Mei 2004) 

Dana Pihak Ketiga = 
                       

          
        

 

b. Non Performing Loan (X2)  

Kredit bermasalah (NPL) dapat diartikan sebagai pinjaman yang 

diberikan bank kepada nasabah yang mengalami kesulitan pelunasan 
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Loan to Deposit Ratio = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑖 𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
𝑥     

akibat adanya faktor kesengajaan dan faktor eksternal di luar 

kemampuan kendali debitur (Siamat, 2004:358). 

Bank Indonesia mengeluarkan peraturan perbankan yang 

tercantum dalam PBI No.6/10/PBI/2004 tentang ketentuan besaran NPL, 

yakni nilai NPL tidak boleh diatas 5%. Berdasarkan Surat Edaran Bank 

Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001, menyatakan 

bahwa rasio NPL dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

 

Non Performing Loan = 
                       

                            
      

c. Loan to Deposit Ratio (X3)  

Menurut Dendawijaya (2005), Loan to Deposit Ratio (LDR) 

merupakan rasio yang mengukur perbandingan jumlah kredit yang 

diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Rasio ini 

menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak 

ketiga yang dihimpun oleh bank bersangkutan.  

Menurut bank sentral, batas aman LDR suatu bank adalah 110%. 

Menurut anjuran Bank Indonesia, LDR yang aman adalah pada kisaran 

78%- 100%. Apabila suatu bank mempunyai tingkat LDR lebih dari 

100%, maka harus menambah GWM sebesar 0,2% untuk setiap 

peningkatan LDR 1%. Alat ukur untuk mengetahui nilai LDR suatu bank 

dapat dirumuskan (SEBI No.6/23/DPNP 31 Mei 2004) sebagai berikut : 
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3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif ini didefinisikan yang berguna bagi penelitian untuk 

melihat distribusi data dari variabel yang digunakan. Dengan menggunakan 

analisis data deskriptif terdapat seluruh variabel penelitian berupa nilai rata-rata 

(mean), standar deviasi, maksimum dan minimum. Mean digunakan untuk 

memperkirakan besar rata-rata popoulasi yang diperkirakan dari sampel. Standar 

deviasi digunakan untuk menilai dispersi rata-rata sampel. Maksimum-minimum 

digunakan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil 

dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian. 

Penelitian ini dalam statistik deskriptif ditunjukkan untuk memberikan 

gambaran atau deskriptif data dari variabel dependen berupa manajemen laba 

serta variabel independen berupa beban pajak tangguhan, beban pajak kini, aset 

pajak tangguhan dan akrual. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran 

keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk 

dijadikan sampel dalam penelitian ini.  

3.5.2   Uji Asumsi Klasik  

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan suatu model regresi 

berganda, terlebih dahulu perlu dilakukan pengujian asumsi klasik, yang bertujuan 

untuk mendapatkan model penelitian yang valid dan dapat diguakan estimasi.Uji 

asumsi klasik ini meliputi:  
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3.5.2.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam metode regresi, variabel 

terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak 

(Ghozali, 2013). Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal 

atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi apakah data 

berdistribusi normal atau tidak uji normalitas dilakukan dengan menggunakan 

analisis grafik. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat 

histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan :  

a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

3.5.2.2  Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas/independen. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen (Ghozali,2009). 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi 

dengan melihat nilai tolerance dan lawannya nilai variance inflation factor (VIF). 

Suatu model regresi dikatakan multikolinearitas apabila nilai tolerance< 0,10 atau 
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sama dengan nilai VIF > 10, sebaliknya model regresi dikatakan bebas 

multikolinearitas apabila nilai tolerance> 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10.  

3.5.2.3  Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah gejala terdapatnya korelasi diantara kesalahan 

pengganggu dari suatu observasi lainnya. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi 

muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu dengan 

yang lainnya. Untuk melihat atau mendeteksi ada atau tidaknya gejala 

autokorelasi digunakan Uji Durbin-Watson (DW Test), yaitu: 

1. Jika angka Durbin Watson (DW) dibawah -4 berarti terdapat autokorelasi 

positif. 

2. Jika angka Durbin  Watson (DW) berada diantara  -4 sampai +4 berarti 

tidak ada autokorelasi. 

3. Jika angka Durbin Watson (DW) diatas +4 maka terdapat autokorelasi 

negatif. 

 

3.5.2.4 Uji  Heteroskedastisitas  

Bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisidas digunakan metode grafik scatterplot. Jika scatterplot 
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membentuk pola tertentu, hal itu menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas 

pada model regresi yang dibentuk. Sedangkan jika scatterplot menyebar secara 

acak maka hal itu menunjukkan tidak terjadinya masalah heteroskedastisitas pada 

model regresi yang dibentuk (Suliyanto, 2011:95). 

3.5.3  Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda karena 

variabel bebas dalam penelitian ini bebas dari satu. Metode analisis regresi linear 

berganda merupakan teknik uji yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen dan mengetahui besarnya pengaruh 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.  

Pada  penelitian ini digunakakn analisis linear berganda untuk mengetahui 

ada atau tidaknya pengaruh Dana Pihak Ketiga, NPL dan LDR terhadap jumlah 

kredit pada Bank. Persamaan analisis regresi berganda yang digunakan dalam 

penelitian sebagai berikut : 

Kredit = α + b1DPK+b2NPL+b3LDR+e 

Yang menunjukkan bahwa : 

Kredit= variabel dependen 

a  = konstanta/nilai Y bila X=0 

b  = kemiringan kurva (slope) kurva linear 

DPK =  Dana Pihak Ketiga  

NPL = Non Performing Loan 

LDR = Loan to Deposit Ratio  
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3.6 Uji Hipotesis 

Pengujian ini bertujuan untuk melihat variabel bebas mana yang memiliki 

pengaruh secara parsial terhadap variabel terikat dan sekaligus merupakan 

pengujian hipotesis. Pengujian tersebut dapat dilakukan dengan cara : 

3.6.1 Uji Parsial (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen secara parsial (individu) terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan 

dengan membandingkan t hitung terhadap t tabel dengan ketentuan sebagai 

berikut:  

a. Ho : β = 0, berarti bahwa tidak ada pengaruh positif dari masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial; 

a. Ha : β > 0, berarti bahwa ada pengaruh positif dari masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.  

Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikansi 

5% (α = 0,05) dengan kriteria penilaian sebagai berikut:  

a) Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti 

bahwa ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial; 

b) Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti 

bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial. 
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3.6.2 Uji Simultan (Uji F) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Cara yang dilakukan adalah dengan membandingkan nilai F hitung 

dengan F tabel dengan ketentuan sebagai berikut:  

a) Ho : β = 0, berarti tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen 

terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama);  

b) Ha : β > 0, berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen 

terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama).  

Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikansi 

5% (α = 0,05) dengan kriteria penilaian sebagai berikut:  

a) Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti 

bahwa variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen; 

b) Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti 

bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.  

3.6.3  Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya bertujuan untuk mengetahui 

presentase besarnya pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen atau untuk menunjukkan seberapa besar model regresi mampu 

menjelaskan variabilitas variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 

antara nol dan satu. Nilai (R
2
) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 
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independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai 

yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untk memprediksi variasi variabel dependen. 

 

 

 


