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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data tersebut 

diperoleh dari Bursa Efek Indonesia melalui website resmi yaitu www.idx.co.id, 

kemudian website resmi Bank Indonesia yaitu www.bi.go.id, serta website resmi 

bank yang bersangkutan. Data-data yang diperlukan untuk penelitian ini adalah 

laporan keuangan Bank Umum dan Bank Syari’ah serta data penyaluran kredit. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Pada penelitian ini populasinya adalah seluruh Bank Umum dan Bank 

Syari’ah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2015. Dalam 

pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. 

Purposive sampling merupakan teknik sampling dengan berbagai pertimbangan 

tertentu seperti sifat, ciri-ciri atau kriteria dari populasinya. Kriteria-kriteria 

tersebut sebagai berikut : 

1. Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012 – 

2015. 

2. Bank Syari’ah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012 

– 2015. 

3.  Bank yang memiliki laporan keuangan lengkap sesuai dengan data 

informasi yang diperlukan dari tahun 2012 – 2015. 

http://www.idx.co.id/
http://www.bi.go.id/
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Tabel 3.1 : Tabel Sample Penelitian 

 

NO KRITERIA SAMPEL TOTAL 

1.   

 

2.   

  

3.   

 

Jumlah Bank Umum yang terdaftar di BEI dari tahun 2012-

2016. 

Jumlah Bank Syari’ah yang terdaftar di BEI dari tahun 2012-

2016. 

Laporan keuangan yang tidak lengkap 

42 

 

11 

 

(3) 

  Total Sampel 50 

Sumber : Data sekunder yang diolah 2012 - 2015 

Berdasarkan tabel diatas maka sample yang digunakan untuk penelitian ini 

sebanyak 50 Bank Umum dan Bankan Syari’ah. 

 

3.3 Metode Analisis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode dokumen 

laporan keuangan bank umum dan bank syari’ah pada tahun 2012 – 2015 yang 

dipublikasikan. Metode ini dilakukan dengan menelaah dokumen laporan 

keuangan bank. Sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode regresi berganda dengan perhitungan statistik. Untuk dapat 

melakukan ujia analisis berganda perlu melakukan uji asumsi klasik yang sebagai 

syarat dalam metode regesi berganda. Uji asumsi klasik digunakan untuk 

mengetahui kelayakan dalam metode regresi ini. Dalam uji asumsi klasik terdapat 

beberapa tahapan, diantaranya yaitu menggunakan uji multikolinierutas yang 

dimana pada uji ini menggunakan nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor 



27 

 

(VIF), kemudian menggunakan uji autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-

Watson (DW-test), selanjutnya menggunakan Heteroskedastisitas serta uji 

normalitas menggunakan metode uji Kolmogrov-Smirnov (Ghozali, 2011). 

3.3.1 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapatnya 

hubungan antara variabel bebas satu dengan variabel bebas lainnya. 

Model regresi yang baik jika tidak derdapatnya korelasi pada varabel 

bebasnya. Multikolinieritas terjadi karena terdapat hubungan linear 

diantara variabelnya yang dimasukan kedalam model regresi. Dalam 

uji multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu 

melalui nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai 

Tolerance ≥ dari 0,10 maka tidak terdapatnya multikolinieritas. 

Namun jika nilai Tolerance ≤ 0,10 maka terdapatnya multikolinieritas 

terhadap data yang diuji. Setelah menggunakan nilai Tolerance maka 

langkah selanjutnya yaitu menggunakan nilai Variance Inflation 

Factor (VIF). Jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) ≤ dari 10,00 

maka tidak terjadinya multikolinieritas, namun jika nilai Variance 

Inflation Factor (VIF) ≥ dari 10,00 maka terjadi multikolinieritas 

terhadap data yang diuji. 
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3.3.2 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah terdapat korelasi 

antara periode waktu (t) dengan periode waktu sebelumnya (t-1). 

Dalam pengujian ini tidak boleh terdapat autokorelasi. Untuk dapat 

mengetahui terdapatnya autokorelasi dalam penelitian ini, maka 

menggunakan pengujian Durbin-Watson (DW-test). Kriteria Durbin-

Watson (DW-test) dengan DW yaitu Durbin-Watson , dL yaitu batas 

bawah atau lower dan dU yaitu batas bawah atau upper bound yaitu: 

1. Nilai DW < dL maka terdapat korelasi positif 

2. Nilai DW > 4 – dL maka terdapat korelasi bersifat negatif 

3. 4 – dU < nilai DW < 4 – dL maka tidak dapat mengambil 

kesimpulan 

4. dL < nilai DW < dU maka tidak dapat meng’ambil kesimpulan 

5. dU < nilai DW < 4 – dL  maka koefisien auto korelasi sama 

dengan nol yang menandakan bahwa tidak ada autokorelasi. 

3.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah model 

regresi ini memiliki varians residual yang tidak konstan. Namun hasil 

yang peroleh diharapkan tidak terdapatnya Heteroskedastisitas karena  

untuk metode regresi berganda yang baik jika hasilnya 

Homoskedastisitas atau memiliki varian residual yang konstan. 

Homoskedastisitas merupakan kebalik dari heteroskedastisitas yang 
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merupakan hasil varians residualnya konstan. Dalam uji ini memiliki 

kriteria yaitu : 

 Jika nilai signifikannya > dari 0,05 maka tidak terdapatnya 

heteroskedastisitas. 

 Namun jika nilai signifikannya < dari 0,05 maka terdapatnya 

heteroskedastisitas. 

3.3.4 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan sebelum melakukan uji hipotesis. Uji ini 

digunakan untuk mengetahui data yang telah dikumpulkan memiliki 

distribusi normal atau diambil dari populasi normal. Jika data yang 

diperoleh banyak yaitu lebih dari 20 atau ( n > 30) maka data tersebut 

sudah dapat dikatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal. 

Namun untuk lebih akuratnya lagi pengujian normal ini menggunakan 

metode uji normalitas dengan kolmogorov smirnov. Kolmogorov 

smirnov memiliki kriteria yaitu jika tingkat signifikansi > 0,05 maka 

seluruh data penelitian ini berdistribusi normal. Tetapi jika tingkat 

signifikansi < 0,05 maka data penelitian ini tidak berdistribusi normal. 

 

3.4 Uji Hipotesis  

Pada pengujian hipotesis ini menggunakan metode uji pengaruh dengan 

regresi berganda menggunakan uji t yang berfungsi untuk mengetahui apakah 

terdapat pengaruh penyaluran kredit dan tingkat suku bunga terhadap profit 

(ROA) pada Bankan Umum dan Bank Syari’ah. Uji t ini memiliki asumsi bahwa 
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variabel lainnya dianggap konstan dengan tingkat signifikan 95% (α = 0,05). 

Metode ini akan memperoleh hasil t hitung yang nantinya akan dibandingkan deng t 

tabel dengan α = 0,05. Kriteria tersebut yaitu : 

 t hitung > t tabel maka variabel bebas berpengaruh pada variabel terikat. Jika 

pada H1 maka H1 terdapatnya pengaruh penyaliran kredit terhadap profit 

(ROA) pada bank umum dan bank syari’ah. Begitu pula pada H2 maka H2 

terdapatnya pengaruh tingkat suku bunga terhadap profit (ROA) pada bank 

umum dan bank syari’ah. 

 t hitung  ≤  t tabel maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel 

terikat. Jika pada H1 maka H1 tidak terdapatnya pengaruh penyaliran 

kredit terhadap profit (ROA) pada Bank Umum dan Bank Syari’ah. Begitu 

pula pada H2 maka H2 tidak terdapatnya pengaruh tingkat suku bunga 

terhadap profit (ROA) pada Bank Umum dan Bank Syari’ah. 

Atau : 

 Nilai signifikan pada t hitung  > 0,05 maka variabel bebas berpengaruh 

terhadap variabel terikat 

 Nilai signifikan pada t hitung  ≤  0,05 maka variabel bebas tidak berpengaruh 

terhadap variabel terikat.  

Berdasarkan metode tersebut maka diperoleh persamaan regresi berganda 

tersebut sebagai berikut : 

ROABU = α + β1 KRDBU + β2 TSBBU  + ε 

ROABS = α + β1 KRDBS + β2 TSBBS + ε 
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Keterangan : 

 ROA   : Return on Assets pada Bank Umum 

 α  : Konstanta 

 β1, β2  : Konstanta regresi 

 KRDBU : Kredit pada Bank Umum 

 TSBBU  : Tingkat Suku Bunga pada Bank Umum 

 KRDBS  : Kredit pada Bank Syari’ah 

 TSBBS  : Tingkat Suku Bunga pada Bank Syari’ah 

 ε  : Standart Error  

Pengujian hipotesis yang ketiga menggunakan uji beda T-Test yaitu uji 

Independent Sample T-Test, metode ini digunakan untuk menguji ada tidaknya 

perbedaan antara penyaluran kredit dan tingkat suku bunga terhadap profit (ROA) 

pada Bank Umum dan Bank Syari’ah.  

  


