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 III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder Bank 

BUMN di Indonesia yang berupa jumlah penyaluran kredit UMKM dan Non-

Performing Loan (NPL) kredit UMKM serta ukuran produktifitas bank (ROA) 

yang diperoleh dari laporan tahunan bank BUMN periode tahun 2010 – 2013.  

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi 

dokumentasi. Studi dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan 

dengan kategori dan klasifikasi bahan - bahan tertulis yang berhubungan dengan 

masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan metode sensus dimana 

keseluruhan Bank BUMN yang terdapat dalam periode penelitian dijadikan 

sebagai obyek penelitian. Bank BUMN yang dimaksud adalah Bank Mandiri, BRI, 

BNI dan BTN. 

 

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional variabel - variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini dipaparkan pada tabel berikut. 
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Tabel 4. Definisi Operasional Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel 

No Variabel Definisi Pengukuran Skala Pengukuran 

1. KREDIT 

UMKM 

(X1) 

Kredit kepada debitur usaha mikro, kecil 

dan menengah yang memenuhi definisi 

dan kriteria usaha mikro, kecil dan 

menengah sebagaimana diatur dalam 

UU No. 20 Tahun 2008 Tentang 

UMKM. 

Persentase  kredit UMKM  Bank BUMN terhadap total kredit pada akhir 

periode triwulan yang dinyatakan dalam (%) 

Rasio 

2. NPL 

UMKM 

(X2) 

Perbandingan antara kredit dengan 

kualitas kurang lancar, diragukan, dan 

macet dengan total kredit 

Rasio Kredit UMKM Bermasalah  (NPL) pada akhir periode triwulan 

yang dinyatakan dalam  (%) 

 

 

 

 

Rasio 

3. ROA (Y) Perbandingan antara laba sebelum pajak 

dan total aset 

 

Rasio Imbal Hasil Aset (ROA) pada akhir periode triwulan yang 

dinyatakan dalam  (%) 

 

 

 

Rasio 

Sumber : SEBI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 dan Statistik Perbankan Indonesia 2009-2013

Kredit  =       Kredit UMKM Bank BUMN 

 

                       Total Kredit Bank BUMN 

NPL UMKM  =           Kredit UMKM bermasalah        

 

                              Total Kredit UMKM Bank BUMN 

ROA  =     Laba sebelum pajak 

 

      Rata-rata total aset 
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3.4 Uji Asumsi Klasik  

Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu 

dilakukan pengujian asumsi klasik karena data yang digunakan adalah data 

sekunder.  Pengujian atas beberapa asumsi klasik dilakukan untuk menentukan 

ketepatan model dan untuk memastikan apakah dalam model regresi linier 

berganda yang digunakan tidak terdapat masalah normalitas, multikolonieritas, 

heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Jika semua itu terpenuhi berarti bahwa 

model analisis telah layak digunakan (Gujarati, 1995). 

 

3.4.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal 

ataukah tidak. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak dapat 

dilakukan dengan dua cara yaitu analisis grafik dan analisis statistik.  

a. Analisis Grafik 

Gambar 2. Uji Normalitas dengan Histogram 
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Gambar 3. Uji Normalitas dengan Normal P-Plot 

 
Pada prinsipnya normalitas dapat didteteksi dengan melihat penyebaran data 

(titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari 

residualnya. Dasar pengambilan keputusannya (Ghozali:163, 2013) : 

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau garis histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi syarat normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal atau garis histogram tidak menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.  

Dengan melihat tampilan grafik histogram maupun grafik normal plot 

dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi normal 

(berbetuk lonceng). Demikian juga dengan grafik normal plot yang menunjukkan 

bahwa titik-titik (data) menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya 
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mengikuti arah gris diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 

b. Analisis Statistik 

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan jika tidak hati-hati secara 

visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Untuk itu uji 

grafik yang telah dilakukan dilengkapi dengan uji statistik dengan menggunakan 

uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji ini dilakukan dengan hipotesis: 

H0 : Data residual berdistribusi normal 

HA : Data residual tidak berdistribusi normal 

Tabel 5. Uji Normalitas dengan Menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Predicted Value 

N 16 

Normal Parameters
a
 Mean 2.8818750 

Std. Deviation .75480117 

Most Extreme Differences Absolute .256 

Positive .256 

Negative -.152 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.025 

Asymp. Sig. (2-tailed) .244 

a. Test distribution is Normal. 

 

 

Sumber : Hasil olah data dengan SPSS 16 

  Besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 1,025 dan tidak signifikan 

pada 0,244, hal ini berarti bahwa H0 diterima yang berarti data residual 

berdistribusi normal. Hal ini menunjukkan konsistensi hasil uji normalitas dengan 

uji grafik yang berarti model regresi memenuhi asumsi normalitas. 
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3.4.2 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

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

disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi 

Heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendekteksi ada atau tidaknya 

Heteroskedastisitas adalah dengan Uji Glesjer. 

 Uji Glesjer dilakukan dengan meregres nilai absolut residual terhadap 

variabel independen dengan persamaan regresi: 

|Ut| = α + βXt + vt 

Variabel (AbsUt) sebagai variabel dependen dan variabel Kredit UMKM dan NPL 

UMKM sebagai variabel independen sehingga persamaan regresi menjadi: 

AbsUt = b0 + b1 Kredit UMKM + b2 NPL UMKM 

Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 

dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas.  

Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan SPSS menunjukkan bahwa 

kedua variabel independen tidak signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 

dependen nilai AbsUt. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas 

tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak 

mengandung heteroskedastisitas. 

 

3.4.3 Uji Multikolinearitas 

  Uji multikoliniearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi 
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yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika variabel 

bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel 

ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antara sesama variabel bebas 

sama dengan 0. Untuk mendekteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam 

model regresi adalah dengan melihat : 

- nilai tolerance dan lawannya 

- variance inflation factor (VIF)  

 Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak 

dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi, nilai tolerance yang rendah 

sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/tolerance). Nilai cutoff yang umum 

dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 

atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. (Ghozali:106, 2013). 

Tabel 7. Uji Multikolinearitas dengan menggunakan Nilai Tolerance dan VIF 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 3.393 .597  5.687 .000   

KREDIT_UMK
M 

.051 .011 .805 4.635 .000 .887 1.127 

NPL_UMKM -.433 .137 -.549 -3.162 .007 .887 1.127 

a. Dependent Variable: ROA       

 

Sumber : Hasil olah data dengan SPSS 16 

 

 Hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan kedua variabel independen 

memiliki nilai tolerance > 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel 

independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai variance 

inflation factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama dimana kedua variabel 
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independen memiliki nilai VIF kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. 

 

3.4.4 Uji Autokorelasi 

  Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggunaan pada periode t dengan 

kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

adanya problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas 

dari autokorelasi. Cara untuk mengetahui apakah terjadi autokorelasi dalam uatu 

model regresi dalam penelitian ini digunakan uji Durbin-Watson (DW Test). Uji 

Durbin-Waston digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan 

adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di 

antara variable bebas (Ghozali:111, 2013).  

  Hipotesis yang akan diuji adalah : 

  H0 :  Tidak ada autokorelasi (r = 0) 

  HA :  Ada autokorelasi (r  0) 

 Dengan ketentuan : 

1. 0 < d < dl, artinya tidak ada autokorelasi positif 

2. dl  d  du, artinya tidak ada autokorelasi positif 

3. 4 – dl < d < 4, artinya tidak ada korelasi negatif 

4. 4 – du  d  4 – dl, artinya tidak ada korelasi negatif 

5. du < d < 4 – du, artinya tidak ada autokorelasi negatif atau positif. 
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Tabel 8. Uji Autokorelasi dengan menggunakan Nilai Durbin-

Watson 

 
Model Summary

b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .808
a
 .652 .599 .59194 1.936 

a. Predictors: (Constant), NPL_UMKM, KREDIT_UMKM  

b. Dependent Variable: ROA   

 

Sumber : Hasil olah data dengan SPSS 16 

 

Nilai DW sebesar 1,936 kemudian dibandingkan dengan nilai tabel dengan 

menggunakan tingkat signifikansi 5%, dengan jumlah sampel (n) 16 dan jumlah 

variabel independen (k=2), maka di tabel Durbin-Watson diperoleh nilai dl =0,982 

dan du= 1,539. 

Oleh karena nilai DW 1,936 lebih besar dari batas atas (du) 1,539 dan 

kurang dari 4 - 1,539  (4-du), maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima bahwa 

tidak ada autokorelasi. Dengan demikian maka model regresi bebas dari problem 

autokorelasi. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Analisis Deskriptif  

 Untuk melihat perkembangan variabel - variabel penentu (persentase 

jumlah kredit Umistik KM dan NPL kredit UMKM) terhadap produktivitas 

(ROA) Bank BUMN maka dilakukan analisis statistik deskriptif yang akan 

menggambarkan tren ketiga variabel tersebut selama periode tahun 2010-2013. 

Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel dan diagram sehingga dapat 

memberikan informasi yang ringkas dan efektif. 
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3.5.2 Analisis Pengaruh 

Untuk menguji kekuatan variabel - variabel penentu (persentase jumlah 

kredit UMKM dan NPL kredit UMKM) terhadap produktivitas Bank BUMN 

(ROA) maka digunakan analisis regresi berganda dengan model dasar sebagai 

berikut : (Gujarati, 1995). 

 

Y = a +b1X1 + b2X2 + ε 

 

Dimana 

Y : Return on Asset  (ROA) Bank BUMN terbuka 

X1 : Persentase Kredit UMKM terhadap total kredit Bank BUMN  

X2 : Non Performing Loan (NPL) Kredit UMKM Bank BUMN  

ε : Error term 

 

Besarnya konstanta tercermin dalam “a”, dan besarnya koefisien regresi dari 

masing - masing variabel independen ditunjukkan dengan b1 dan b2. 

 

 

 

 

3.6 Pengujian Hipotesis 

Setelah didapatkan hasil perhitungan Regresi Linear Berganda maka perlu 

diadakan pengujian terhadap keberartian koefisien regresi tersebut. Hipotesis yang 

akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel X 

terhadap variabel Y. Langkah- langkah pengujiannya sebagai berikut: 

1. Uji F 

Perumusan hipotesis : 

 Uji Hipotesis di bawah ini diuji pada tingkat kepercayaan 95% atau α = 

0,05. 
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Ho : bi = 0 : Secara bersama-sama, jumlah kredit UMKM  dan NPL kredit 

UMKM tidak berpengaruh terhadap produktivitas Bank 

BUMN  

Ha : bi ≠ 0 : Secara bersama-sama jumlah kredit UMKM  dan NPL kredit 

UMKM berpengaruh terhadap produktivitas Bank BUMN. 

Apabila: 

F hitung < F tabel : maka Ho diterima dan Ha ditolak 

F hitung ≥ F tabel : maka Ho ditolak dan Ha diterima 

 

2. Uji t 

 t hitung < t tabel : maka Ho diterima dan Ha ditolak pada tingkat 

signifikan 5% dengan prob sig > 0,05. 

 t hitung ≥ t tabel: maka Ho ditolak dan Ha diterima pada tingkat signifikan 

5% dengan prob sig ≤ 0,05. 

 

 

Perumusan hipotesis : 

 Uji Hipotesis di bawah ini diuji pada tingkat kepercayaan 95% atau α = 

0,05. 

 Hipotesis pertama:  

Ho : b1 = 0 : Kredit UMKM tidak berpengaruh terhadap produktivitas Bank  

BUMN.  

Ha : b1  >  0 :  Kredit UMKM berpengaruh positif terhadap produktivitas 

Bank BUMN.  

 Hipotesis kedua: 
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Ho: b2 = 0 : NPL kredit UMKM tidak berpengaruh terhadap produktivitas 

Bank BUMN.  

Ha: b2 < 0 : NPL kredit UMKM berpengaruh negatif terhadap produktivitas 

Bank BUMN.  


