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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa 

orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajari atau 

menjadi objek penelitian. Elemen sendiri dapat diartikan sebagai unit dimana data 

yang diperlukan akan dikumpulkan (Trianto, 2015 : 49). Dalam penelitian ini 

yang akan menjadi populasi adalah semua BPR konvensional yang ada di Kota 

Pekanbaru dimana terdapat 19 BPR pada tahun 2016.  

Sedangkan sampel adalah suatu himpunan bagian dari unit populasi. Teknik 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling dengan 

kriteria BPR yang melakukan publikasi Neraca dan Laporan Laba Rugi per 

triwulan dari tanggal 1 Januari 2013 sampai 30 Juni 2016 di website resmi 

ojk.go.id. Alasan penulis melakukan penelitian selama 3 setengah tahun yaitu 

untuk melihat pengaruh salah satu variabel yaitu suku bunga KUR yang 

mengalami penurunan menjadi 9 % yang baru berlaku pada 1 Januari 2016, yang 

sebelumnya 12 % pada tahun 2015 dan 21 % pada tahun 2014 dan 22% pada 

tahun 2013, selain itu alasan penulis melakukan penelitian dengan periode amatan 

dikarenakan laporan keuangan BPR kota Pekanbaru belum dipublikasikan per 

Desember 2016. 
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Tabel 3.1 

Populasi dan Sampel BPR di Kota Pekanbaru 

Keterangan Jumlah 

Jumlah BPR konvensional di Kota 

Pekanbaru (Populasi) 

19 

Jumlah BPR yang tidak melaporkan neraca 

dan laporan laba rugi dan laporan informasi 

lainnya setiap triwulan dari tanggal 1 Januari 

2013 sampai 30 Juni 2016 

6 

Jumlah sampel  13 BPR  

Jumlah pengamatan sampel  

13 BPR x 14 triwulan  

182 sampel  

 Sumber : Data Olahan 2017 

Adapun BPR yang menjadi sampel di penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) PT. BPR Artha Margahayu 

2) PT. BPR Payung Negeri Bestari 

3) PT. BPR Unisritama 

4) PT. BPR Pekanbaru 

5) PT. BPR Mandiri Jaya Perkasa 

6) PT. BPR Harta Mandiri 

7) PT. BPR Delta Dana Mandiri 

8) PT. BPR Indomitra Mega Kapital 

9) PT. BPR Tunas Mitra Mandiri 

10) PT. BPR Duta Perdana 

11) PT. BPR Putra Riau Madiri 
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12) PT. Anugerah Bintang Sejahtera 

13) PT. BPR Fianka Rezalina Fatma 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penenlitian ini adalah penelitian 

kuantitatif, yaitu penelitian yang berupa angka-angka yang dapat dihitung dan 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data dalam penelitian ini yaitu data  

sekunder berupa laporan keuangan triwulan BPR konvensional diantaranya 

neraca, laporan laba rugi dan laporan informasi lainnya di kota Pekanbaru yang 

melakukan publikasi di website resmi Otoritas Jasa Keuangan dengan periode 

amatan dari 01 Januari 2013 sampai 30 Juni 2016.  

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa : 

a. Studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai 

literatur pustaka seperti jurnal, makalah dan sumber-sumber lainnya 

yang berhubungan dengan penelitian.  

b. Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengumpulkan,  

mencatat, dan mengkaji data sekunder berupa laporan laba rugi dan 

neraca BPR di kota Pekanbaru. 

3.4. Definisi Operasional variabel 

Variabel yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari variavel 

dependen (Variabel Y) yaitu Jumlah Pemberian kredit dan variabel independen 

(Variabel X) yang terdiri dari  LDR (X1), NPL (X2), BOPO (X3), Suku bunga 

kredit (X4) dan kebijakan pemerintah (X5). 
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3.4.1. Jumlah pemberian kredit  

Pengertian kredit menurut UU No. 1998, kredit adalah penyediaan uang atau 

tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian 

bunga (Fahmi, 2014 : 73). 

Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah 

kredit. Bahkan, kegiatan bank sebagai lembaga keuangan, pemberian kredit 

merupakan kegiatan utamanya. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan 

menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit, 

sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak, akan menyebabkan bank 

tersebut rugi. Oleh karena itu, pengelolaan kredit harus dilakukan sebaik-baiknya 

mulai dari jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit dan 

analisis pemberian kredit sampai dengan pengendalian kredit yang macet (Kasmir, 

2012 : 80).  

Dalam penelitian ini jumlah pemberian kredit diperoleh dari Neraca yaitu 

akun kredit yang diberikan kepada non bank – pihak terkait dan kepada non bank 

– pihak tidak terkait. 

3.4.2. Loan Deposit Ratio (LDR) 

LDR merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang 

diberikan dibandingkan dengan jumlah dana pihak ketiga yang digunakan. 

Besarnya LDR menurut peraturan pemerintah maksimum 110%  (Kasmir, 2012 : 

319). 
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Rumus untuk mencari LDR sebagai berikut : 

LDR   =  Jumlah kredit yang diberikan              X 100 %   

  Total dana yang diterima 

Dari rumus diatas, total dana yang diterima diperoleh dari total tabungan 

dan deposito pada Neraca. 

3.4.3. Non Performing Loan (NPL) 

NPL adalah kredit bermasalah dengan kualitas kurang lancar, diragukan, 

dan macet yang diperoleh dari laporan informasi lainnya. Kualitas kredit suatu 

bank dikatakan buruk apabila rasio ini semakin tinggi karena dengan tingginya 

rasio ini modal bank akan terkikis karena harus menyediakan pencadangan yang 

lebih besar. Ketentuan dari Bank Indonesia untuk perbankan untuk menjaga rasio 

NPL ini berada di bawah 5%.  Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 

3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 NPL dapat dihitung dengan : 

NPL  =  Kredit bermasalah    X100 % 

      Total kredit 

3.4.4. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Menurut Dendawijaya (2005 : 120) BOPO merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur efisiensi dan kemampuan bank dalam melaksanakan kegiatan 

operasionalnya. Semakin kecil rasio ini berarti bank tersebut semakin efisien 

menjalankan kegiatan operasionalnya sehingga kemungkinan bank yang 

bersangkutan dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Menurut Surat Edaran 

Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 BOPO dapat 

dihitung dengan : 
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 BOPO  =    Beban Operasional        X 100%  

         Pendapatan Operasional  

 Yang termasuk kedalam pos biaya operasional adalah semua biaya yang 

berhubungan langsung dengan kegiatan usaha bank seperti biaya bunga, biaya 

tenaga kerja, penyusutan dan biaya lainnya. Sedangkan yang termasuk kedalam 

pos pendapatan operasional adalah semua pendapatan yang merupakan hasil 

langsung dari kegiatan usaha bank yang benar-benar telah diterima diantaranya 

hasil bunga, provisi dan komisi, dan pendapatan operasional lainnya. Beban 

operasional dan pendapatan operasional diperoleh dari laporan laba rugi. 

3.4.5. Suku bunga kredit  

Menurut Fahmi (2014 : 88) bunga kredit adalah sejumlah nilai uang yang 

diwajibkan kepada pihak meminjamnya dengan perhitungan berdasarkan 

persentase dan dilakukan berdasarkan periode atau waktu yang ditentukan. 

Perhitungan bunga kredit adalah melihat pada perubahan nilai kedepan dan 

mengikuti perkembangan inflasi. Karena banyak pihak yang beranggapan, inflasi 

itu adalah sifatnya struktural atau terus bergerak kedepan. 

Pembebanan jenis suku bunga kredit oleh bank memperhatikan jenis kredit 

yang dibiayai, kemudian juga mempertimbangkan tingkat risiko dari masing-

masing jenis kredit (Kasmir, 2012 : 91). Suku bunga kredit yang digunakan dalam 

penelitian ini tergantung pada suku bunga yang diterapkan oleh setiap BPR yang 

menjadi objek penelitian. 
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3.4.6. Kebijakan pemerintah  

Kebijakan pemerintah terdiri dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. 

Kebijakan pemerintah dalam penelitian ini yaitu kebijakan moneter dalam 

menentukan tingkat suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kebijakan moneter 

adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter (biasanya bank sentral) 

untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan 

mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Naik atau turunnya suku bunga 

akan diiringi dengan naik atau turunnya kecenderungan masyarakat untuk 

melakukan kredit baik untuk konsumsi atau investasi. Kebijakan moneter 

ditujukan untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, yaitu 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, 

dan keseimbangan neraca pembayaran (Nangarumba, 2016). Suku bunga kredit 

yang menjadi acuan yaitu 22%  pada tahun 2013, 21% pada tahun 2014, 12% 

pada tahun 2015, dan 9% pada tahun 2016. 

3.5. Teknik Analisis Data  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi 

berganda untuk melihat hubungan variabel dependen yaitu jumlah kredit yang 

diberikan dengan beberapa variabel independen diantaranya Loan Deposit Ratio 

(LDR), Non Performing Loan (NPL), Beban Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO), suku bunga kredit, dan kebijakan pemerintah. 

3.5.1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskripif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang  
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dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, 

sum, range, kurtosis, dan skewness dalam penelitian (Ghazali, 2013 : 19). 

3.5.2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan jika variabel bebas lebih dari dua variabel, hal 

ini dilakukan untuk mengetahui apakah data dari variabel-variabel yang akan 

dilakukan analisa dalam penelitian memenuhi uji asumsi klasik atau tidak, karena 

penelitian yang bagus itu jika data dalam penelitiannya memenuhi asumsi klasik. 

Ada 4 uji asumsi klasik yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu uji 

normalitas, uji heteroskedatisitas, uji multikorelasi dan uji autokorelasi. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu 

distribusi data. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal 

atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik yaitu 

dengan melihat grafik histogram dan melihat normal probability plot.  

Sedangkan untuk uji analisis statistitk digunakan untuk melihat nilai 

kurtosis dan swekness dan uji non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). 

Dalam uji K-S, suatu data akan dikatakan normal apabila mempunyai asymptotic 

significant lebih dari 0,05. 

2. Uji Heteroskedatisitas 

Uji heteroskedatisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regrasi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pangamatan yang 

lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 
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regresi yang baik adalah homoskesdatisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas: melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel 

terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana 

sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi 

– Y sesungguhnya) yang telah di standardized. Dasar analitis: 

1) Jika ada pola tertentu, sepertititik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

2) Jikatidakadapola yang jelas, sertatitik-titikmenyebar di atasdan di 

bawahangka 0 padasumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Pengujian heteroskedastisitas dengan metode grafik lazim dipergunakan 

meskipun menimbulkan bias, karena pengamatan antara satu pengamat dengan 

pengamat lain bias menimbulkan perbedaan persepsi. Oleh karena itu, 

penggunaan uji statistik diharapkan menghilangkan unsur bias tersebut. Salah satu 

uji statistik yang lazim dipergunakan adalah uji Glejser (di samping uji yang lain, 

misalnya uji Park, atau uji White). Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan 

variabel-variabel bebas terhadap nilai absolute residualnya. 

Jika nilai signifikansi antara variable independen dengan absolut residual 

lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

3. Uji Multikorelasi 

Uji multikorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukn 

korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya 

http://www.konsultanstatistik.com/search/label/Heteroskedastisitas
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tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya multikolonieritas didalam model regresi adalah dengan melihat dari nilai 

tolerance variance inflation factor (VIF). Nilai cutoff yang umum dipakai unruk 

menunjukka adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0,10 atau sama 

dengan nilai VIF ≥ 10.  

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu (distrubance term) dan periode t dan 

kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Model regresi yang baik 

adalah regresi yang bebas dari autokorelasi . 

Cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dalam suatu data time 

series dapat menggunakan Uji Durbin Watson. Uji Durbin Watson ini hanya 

digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) dan 

mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada 

variabel lagi diantara variabel penjelas. Di dalam uji Durbin Watson ini, harus 

memenuhi kriteria sebagai berikut (Ghazali, 2013: 103-165) : 

Tabel 3.2 

Uji Hasil Autokorelasi  

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

Tolak  0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

No decision  dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada korelasi negatif Tolak 4 - dl < d < 4 

Tidak ada korelasi negatif No decision 4 - du ≤ d ≤ 4 – dl 

Tidak ada autokorelasi 

positif atau negatif  

Tidak ditolak du < d < 4 – du 

Sumber : Ghozali 2013 
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3.5.3. Alat Analisis Data 

Alat analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis yang 

dirumuskan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan Software SPSS 

(Statistical Package For Social Science). Analisis regresi berganda menunjukkan 

pengaruh hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen 

dengan persamaan sebagai berikut : 

Kredit = a + b1LDR + b2NPL + b3BOPO + b4SBK +b5KUR+ e 

Keterangan : 

Kredit = Jumlah kredit yang diberikan 

a = Konstanta 

b1, b2, b3, b4, b5 = Koefisien regresi 

LDR = Loan Deposit Ratio  

NPL  = Non Performing Loan  

BOPO = Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

SBK = Suku bunga kredit 

KUR = Kebijakan pemerintah dalam menetapkan suku bunga kredit 

usaha rakyat (KUR) 

e   = Variabel lain yang mempengaruhi 

3.5.4. Uji Model Regresi  

1. Uji Statistik f 

Uji ini menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam 

model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat 

(Kuncoro, 2011 : 1) Hipotesis ini dirumuskan sebagai berikut :  
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H1 : b1, b2, b3, b4 ≥ 0  

Artinya Jika tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka model 

yang digunakan dalam kerangka pikir teoritis layak untuk digunakan, sementara 

jika tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% maka  model yang 

digunakan dalam kerangka pikir teoritis tidak layak untuk digunakan.  

Jika F-hitung > F-tabel (a, k-1, n-l), maka H0 ditolak 

Jika F-hitung < F-tabel (a, k-l, n-k), maka H0 diterima. 

2. Koefisien Determinasi (R²)  

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai yang mendekati satu berarti variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen, karena jika nilai R² kecil berarti 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya amat 

terbatas (Ghozali, 2013 : 97). 

3. Uji Statistik t 

Uji statistik t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari 

variabel independennya dan melihat pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Adapun hipotesis dirumuskan sebagai berikut :  

H1 : bi ≥ 0  

Dasar pengambilan keputusan apakah hipotesis yang kita bangun ditolak 

atau diterima sebagai berikut : 
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• Jika t-hitung < t-tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05: Ho 

diterima, artinya Ha ditolak. 

• Jika t-hitung > t-tabel dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05: Ho ditolak 

, artinya Ha diterima. 

Adapun bunyi hipotesis Ho dan Ha sebagai berikut : 

Ho  = Variabel independen (X1, X2, X3 dan X4) tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen 

Ha  = Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Trianto, 

2015:101-204). 

 


