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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Obyek/Subyek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah 

rekening deposit, jumlah layanan jasa keuangan, proporsi kredit dan tabungan 

pada perbankan yang beroperasi di ASEAN, khususnya bank-bank umum 

yang beroperasi di negara Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, 

Singapura, Thailand, Filipina, Myanmar. Pemilihan variabel tersebut 

dipergunakan untuk mengetahui tingkat keuangan inklusif dalam pencapaian 

Sustainable Development Goals (SDGs) di ASEAN. Selain itu, untuk 

mengetahui faktor yang mempengaruhi keuangan inklusif di ASEAN, peneliti 

menggunakan variabel seperti Angka Melek Huruf, Infrastruktur (Jalan Aspal) 

dan GDP Per Kapita yang berada di ASEAN. 

B. Jenis Data 

  Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

berupa data time series dan cross section atau lebih dikenal dengan istilah 

pooling data atau datapanel. Data panel ini terdiri dari data delapan negara 

yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Kamboja, 

Filipina, Myanmar dengan tahun perhitungan mulai dari tahun 2008 sampai 

dengan tahun 2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari 

World Bank, International Monetary Fund, ASEAN dan beberapa sumber lain 

yang terkait dengan penelitian. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

library research atau studi kepustakaan yaitu peelitian yang bahan atau 

materinya diambil melalui metode kepustakaan berupa tulisan-tulisan artikel 

ilmiah, berita, jurnal, majalah, peneitian ilmiah lainnya yang memiliki 

hubungan dengan topik penelitian yang diteliti. 

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

  Definisi variabel yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan pada 

tabel dibawah ini : 

TABEL 3.1 

Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Simbol Definisi dan Satuan 

Indeks Keungan 

Inklusif 

IIK Indeks keuangan inklusif merupakan 

angka atau ukuran yang mencerminkan 

inklusifitas pada suatu negara dan 

diukur melalui dimensi penetrasi, 

ketersediaan, dan penggunaan jasa 

perbankan. 

Angka Melek 

Huruf 

AMH Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas 

yang mempunyai kemampuan membaca 

dan menulis huruf latin, huruf arab dan 

huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, 

dll), tanpa harus mengerti apa yang 

dibaca atau ditulisnya. Angka Melek 

Huruf (persen). 

Jalan Aspal JA Rasio panjang jalan aspal dengan 

kondisi baik dan sedang terhadap las 

wilayah (1/km) 

GDP Per Kapita GDP Pendapatan rata-rata penduduk suatu 

negara pada periode tertentu (umumnya 

satu tahun). GDP Per Kapita yang 

digunakan dalam penelitian berdasarkan 

harga konstan pada tahun 2010. 
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Variabel Simbol Definisi dan Satuan 

Sustainable 

Development 

Goals 

SDGs Program pembangunan berkelanjutan 

yang memiliki 17 tujuan dan 169 target. 

Target utama yang dicapai adalah 

memberantas kemiskinan dalam segala 

bentuk. 

Kemiskinan Kemiskinan Ketidakmampuan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar seperti makanan, 

pakaian, tempat berlindung, pendidikan, 

dan kesehatan (persen). 

E. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

  Untuk menguji kualitas data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi 

klasik.Uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linier dengan 

pendekatan Ordinary Least Squared (OLS) meliputi uji Linieritas, 

Autokorelasi, Heterokedastisitas, Multikolinieritas dan Normalitas.Walaupun 

demikian, tidak semuauji asumsi klasik harus dilakukan pada setiap model 

regresi linier dengan pendekatan OLS. 

  Menurut (Basuki, 2015) pada regresi data panel, tidak semua uji asumsi 

klasik yang ada pada metode OLS dipakai, hanya multikolinieritas dan 

heterokedastisitas saja yang diperlukan. Maka dari itu, untuk menguji kualitas 

data dalam penelitian ini digunakan uji multikolinieritas dan uji 

heterokedastisitas. 

1. Uji Multikolinieritas 

  Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi panel ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.Model 

yang baik adalah model yang tidak terjadi korelasi antar variabel 

independennya. 
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  Multikolinearitas muncul jika diantara variabel independen memiliki 

korelasi yang tinggi dan membuat kita sulit untuk memisahkan efek suatu 

variabel independen terhadap variabel dependen dari efek variabel lainnya. 

Hal ini disebabkan perubahan suatu variabel akan menyebabkan perubahan 

variabel pasangannya karena korelasi yang tinggi. 

Cara mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas adalah sebagai berikut: 

a. R
2
 cukup tinggi (0,7-0,1), tetapi uji-t untuk masing-masing koefisien 

regresi tidak signifikan. 

b. Tingginya R
2 

merupakan syarat yang cukup(sufficient) akan tetapi 

bukan syarat yang perlu (necessary) untuk terjadinya multikolinieritas, 

sebab pada R
2
 yang rendah <0,5 bisa juga terjadi multikolinieritas. 

c. Meregresikan variabel independen X dengan variabel-variabel 

independen yang lain, kemudian dihitung R
2
nya dengan uji F. 

 Jika F* > F tabel berarti H0 ditolak, ada multikolinieritas. 

 Jika F* < F tabel berarti H0 diterima, tidak ada multikolinieritas. 

d. Jika koefisien korelasi cukup tinggi diatas 0,85 maka diduga ada 

multikolinieritas dalam model. 

2. Uji Heterokedastisitas 

  Uji Heterokedastisitas dalam penelitian menguji apakah pada model 

regresi terjadi keseimbangan varians dari residual dari satu pengamatan ke 

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

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Jika varians 
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berbeda disebut heterokedastisitas.Model regresi yang baik adalah tidak 

adanya heterokedastisitas.Pendeteksian ada atau tidaknya heterokedastisidas 

dengan melakukan uji white baik cross terms maupun nocross terms. Apabila 

nilai probability Obs*R Squared> dari nilai signifikasi α = 5% maka dapat 

disimpulkan model diatas tidak terdapat heterokedastisitas. Apabila nilai 

probability Obs*R Squared< dari nilai signifikasi α = 5% maka dapat 

disimpulkan model diatas terdpat heterokedatisitas. 

G. Uji hipotesis dan Analisa Data 

  Data panel adalah sebuah satuan data yang berisi data sampel individu 

(negara) pada sebuah periode waktu tertentu. Dengan kata lain, data panel 

merupakan gabungan antara data deret waktu (time series) dengan data kerat 

lintang (cross-section).Simbol yang digunakan adalah r untuk periode 

observasi, sedangkan i, adalah unit cross-section yang diobservsi. Proses 

pembentukan data panel adalah dengan cara mengkombinasi unit-unit deret 

waktu dengan kerat lintang sehingga terbentuklah satu kumpulan data. Data 

panel dapat diolah jika memiliki criteria r > 1 dan n > 1. Jika jumlah periode 

observasi sama banyaknya untuk tiap-tiap unit cros-section, maka dinamakan 

balanced panel. Sebaliknya jika jumlah periode observasi tidak sama untuk 

tiap-tiap unit cross-section maka disebut unbalanced panel. 

1. Model Estimasi Data Panel 

  Menurut Basuki dan Yuliadi (2014), dalam metode estimasi model regresi 

dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, 

antara lain: 
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a. Common Effect Model  

 Common effect adalah pendugaan yang menggabungkan (pooled) seluruh 

data time series dan cross section dan menggunakan pendekatan OLS 

(Ordinary Least Square) untuk menduga parameternya. Metode OLS 

merupakan salah satu metode populer untuk menduga nilai parameter dalam 

persamaan regresi linear. 

b. Fixed Effect Model 

Pendugaan parameter regresi panel dengan Fixed Effect Model 

menggunakan teknik penambahan variabel dummy sehingga metode ini 

seringkali disebut dengan Least Square Dummy Variable model. 

c. Random Effect Model  

Mengingat ada dua komponen yang mempunyai kontribusi pada 

pembentukan error, yaitu individu dan waktu, maka random error pada MER 

juga perlu diurai menjadi error untuk komponen waktu dan error gabungan. 

Untuk Random Effect Model (REM), pendugaan parameternya dilakukan 

menggunakan Generalized Least Square. 

2. Pemilihan Model 

Untuk mengolah data panel, pemilihan model yang tepat dapat dilakukan 

seperti yang dijelaskan dalam (Basuki dan Yuliadi, 2014) yakni: 
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a. Uji Chow  

 Chow test yakni pengujian untuk menentukan model Fixed Effet atau 

Random Effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. 

Hipotesis dalam uji chow adalah : 

H0 : Common Effect Model atau pooled OLS 

H1 :Fixed Effect Model 

 Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan membandingkan 

perhitungan F-statistik dengan F-tabel. Perbandingan dipakai apabila hasil F 

hitung lebih besar (>) dari F tabel maka H0 ditolak yang berarti model yang 

paling tepat digunakan adalah FixedEffectModel. Begitupun sebaliknya, jika F 

hitung lebih kecil (<) dari F tabel maka H0 diterima dan model yang 

digunakan adalah Common EffectModel. 

  

           
     
    

        

 

Dimana: 

SSE1 : Sum Square Error dari model Common Effect 

SSE2 : Sum Square Error dari model Fixed Effect 

n : Jumlah perusahaan (cross section) 

nt : Jumlah cross section x jumlah time series 

k : Jumlah variabel independen 

Sedangkan F tabel didapat dari: 

        {                } 
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Dimana: 

α  : Tingkat signifikasi yang dipakai (alfa) 

n  : Jumlah perusahaan (cross section) 

nt  : Jumlah cross section x jumlah time series 

k  : Jumlah variabel independen 

b. Uji Hausman  

 Uji ini digunakan untuk memilih model efek acak (random effect model) 

dengan model efek tetap (fixed effect model). Uji ini bekerja dengan menguji 

apakah terdapat hubungan antara galat pada model (galat komposit) dengan 

satu atau lebih variabel penjelas (independen) dalam model. 

Pengujian Uji Hausman dilakukan denan hipotesis berikut : 

H0  : Random Effect Model 

H1  : Fixed Effect Model 

Statistik Uji Hausman ini mengikuti distribusi statistic Chi Square dengan 

degree of freedom sebanyak k, dimana k adalah jumlah variabel independen. 

Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka H0 ditolak 

dan model yang tepat adalah model Fixed Effect sedangkan sebaliknya bila 

nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat 

adalah model Random Effect. 



 
 

49 
 

c. Uji Lagrange Multiplier  

 Untuk mengetahui apakah model Random Effect lebih baik daripada 

metodeCommon Effect (OLS) digunakan uji Lagrange Multiplier (LM). 

Adapun nilai statistik LM dihitung berdasarkan formula sebagai berikut : 

   
  

      
[

∑        
   

∑ ∑      
   

 
   

  ]

 

 

Dimana : 

n = jumlah individu 

T = jumlah periode waktu 

e = residual metode Common Effect (OLS) 

Hipotesis yang digunakan adalah : 

H0 :Common Effect Model 

H1 :Random Effect Model 

 Uji LM ini didasarkan pada distribusi chi-squares dengan degree of 

freedom sebesar jumlah variabel independen.Jika nilai LM statistik lebih besar 

dari nilai kritis statistik chi-squares maka kita menolak hipotesis nul, yang 

artinya estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah metode 

Random Effect dari pada metode Common Effect. Sebaliknya jika nilai LM 

statistik lebih kecil dari nilai statistik chi-squares sebagai nilai kritis, maka 

kita menerima hipotesis nul, yang artinya estimasi yang digunakan dalam 

regresi data panel adalah metode Common Effect bukan metode Random 

Effect. 
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3. Uji Statistik 

a. Uji-t 

Pengujian dilakukan terhadap koefisien regresi populasi, apakah sama 

dengn nol, yang berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat, atau tidak sama dengan nol, yang berarti variabel 

bebas mempunyai pengaruh signifikn terhadap variabel terikat. 

Dalam pengambilan keputusan diperhatikan apabila probabilitas t-statistik 

lebih kecil dari taraf nyata maka variabel independen berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen.Sebaliknya jikat-statistik lebih besardari taraf 

nyata maka variabel independen dianggap tidakberpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

b. Uji-f 

Uji-F digunakan untuk menguji kofisien regresi secara bersamaan. Uji-F 

diperuntukkan guna melakukan uji hipotesis koefisien (slope) regresi secara 

bersamaan, dengan kata lain digunakan untuk memastikan bahwa model yang 

dipilih layak atau tidak untuk mengintrepretasikan pengaruh variabel 

dependen dengan variabel independen. 

Uji-F dilakukan dengan menentukan tingkat signifikasi sehingga diperoleh 

F-tabel, kemudian membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel pada derajat 

kepercayaan α = 0,05 (5%). Apabila F-hitung lebih besar dari F-tabel maka 

hipotesis nol ditolak sehingga terdapat pengaruh signifikan secara bersama-

sama antara variabel dependen dengan variabel independen. 



 
 

51 
 

c. Koefisien Determinasi 

Koefisien Determinasi (Goodness of Fit) dinotasikan dengan R-squares 

yang merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat 

menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi.Nilai 

Koefisien Determinasi mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel 

terikat dapat diterangkan oleh variabel bebasnya. Bila nilai Koefisien 

Determinasi sama dengan 0, artinya variasi dari variabel terikat tidak dapat 

diterangkan oleh variabel-variabel bebasnya sama sekali. Sementara bila nilai 

Koefisien Determinasi sama dengan 1, artinya variasi variabel terikat secara 

keseluruhan dapat diterangkan oleh variabel-variabel bebasnya. Dengan 

demikian baik atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh R-

squares-nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu. 


