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BAB III 
METODOLOGI 

 

A. Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini objek yang digunakan yaitu kredit pemilikan 

rumah (KPR) di Indonesia. Subjek penelitian dari indikator makroekonomi 

yaitu IPIyang dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi 

secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun, suku bunga kredit 

digunakan untuk acuan masyarakat dalam membayar kredit pada bank 

konvensional, sedangkan untuk bank Syariah menggunakan bagi hasil untuk 

menentukan pembagian hasil antara bank dan nasabah.Subjek penelitian 

lainnya yang termasuk dari instrumen makroprudensial yaitu,LTV dan FTV 

untuk mengontrol permintaan kredit atau pembiayaan rumah di Indonesia. 

B. Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan diperoleh dengan 

tujuan bukan untuk penelitian yang sedang dilakukan tetapi data dikumpulkan 

untuk tujuan lain. Data sekunder didapatkan pada buku, literatur, jurnal, 

dokumen maupun dari berbagai lembaga seperti organisasi, badan pusat 

statistik, perusahaan, dan kantor pemerintahan yang berhubungan dengan 

penelitian yang dilakukan. 

Data yang digunakan berupa data runtut waktu (time series) bulanan 

dengan membandingkan antara bank konvensional dan bank Syariah, dimulai 

dari bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan September tahun 2016. 
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Karena, menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) 

pertumbuhan industri perbankan mencapai posisi terendah sejak awal 2010 

setelah krisis ekonomi global.  

Sumber data didapat dari Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik 

(BPS), Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian 

adalah studi kepustakaan dari publikasi dan dokumen data statistik lembaga 

resmi. Data ini diambil dari lembaga - lembaga resmi seperti Bank Indonesia 

(BI), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Statistik Perbankan Indonesia (SPI). 

D. Definisi Operasional 

1. Definisi Variabel. 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini mencangkup 

variabel dependen (KPR) yaitu sejumlah dana yang dipinjam masyarakatdari 

pihak bank umum dengan tujuan pembelian rumah. Besarnya nominal 

(outstanding) seluruh kredit pemilikan rumah yang telah disalurkan dalam 

satuan rupiah, dan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 

yang dapat menggambarkan pertumbuhan KPR di Indonesia yaitu:  

a. Data Indeks Produksi Industri didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

dengan periode tahun 20010M01 – 2016M09. 

b. Suku bunga merupakan tingkat tambahan nilai yang ditetapkan oleh 

lembaga keuangan. Terdapat dua macam suku bunga menerut (Kasmir, 

2007)yaitu, suku bunga simpanan dan suku bunga pinjam.Data suku 
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bunga kredityang di gunakan pada periode tahun 2010M01 sampai 

dengan 2016M09 yang diperoleh dari lembaga resmi yaitu Bank 

Indonesia (BI). 

c. Bagi hasil merupakan proporsi pembagian hasil (disebut nisbah bagi 

hasil) dalam ukuran persentase atas kemungkinan hasil produktifitas 

nyata. Secara matematis dapat diformulasikan menjadi : 

BH = f(S, p, 0) ........................................................................  

Keterangan : 

BH = Bagi Hasil 

S    = share on partnership 

P    = expected return 

0    = expected risk  

Data yang digunakan dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan 

September 2016 yang diperoleh dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI). 

d. Loan to Value danFinancing to Value,kebijakan yang digunakan 

sebagaipembatasan pengambilan kredit konsumsi di sektor kredit 

pemilikan rumah (KPR) yang diterapkan Bank Indonesia sejak bulan Juni 

tahun 2012. LTV sebutan untuk bank konvensional dan FTV digunakan 

dalam bank Syariah, untuk konsepnya sama hanya berbeda rasio dan 

akad. Pada bank Syariah menggunakan Financing to Value dengan akad 

murabahah, akad musyarakah mutanawisah (MMQ), dan akad ijarah 

muntahiya bittamlik (IMBT).  



32 
 

Data yang digunakan mulai dari periode sebelum diterapkan kebijakan 

LTV dan FTV yaitu, Januari tahun 2010 hingga bulan Mei tahun 2012 

dan periode sesudah penerapan LTV dan FTV dimulai pada bulan Juni 

2012 hingga bulan September 2016. Data diperoleh dari Bank Indonesia 

(BI).  

2. Alat Analisis. 

Dalam mengolah data sekunder, ada beberapa alat analisis statistik 

yang digunakan seperti Eviews 8.0 dan Microsoft Excel 2010. Masing-

masing alat analisis dengan penggunaan yang berbeda, Eviews 8.0 

digunakan mengolah data secara agregat untuk proses regresi dan 

Microsoft Excel 2010 digunakan untuk pengolahan dan pengumpulan data 

sebelum regresi. 

E. Model Analisis Data dan Uji Hipotesis 

Penelitian ini menggunakanmetode pangkat kuadrat terkecil biasa 

atau ordinary least square (OLS). Metode ini digunakan untuk 

menggambarkan garis yang menunjukkan arah hubungan antar variabel, 

serta dipergunakan untuk melakukan prediksi. Analisis ini digunakan juga 

untuk menelaah hubungan antara dua variabel atau lebih, terutama untuk 

menelusuri pola hubungan yang modelnya belum diketahui secara 

sempurna, dan penggunaan analisis ini sebagai alat analisis untuk 

menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. 
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1. Analisis Linier Berganda. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan metode 

analisis regresi berganda karena variabel independennya lebih dari satu 

dan data berbentuk time series. Analisis regresi berganda adalah studi 

mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih 

variabel independen, dengan tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi 

rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai 

variabel independen yang diketahui (Gujarti, 1999). Dalam analisis regresi 

ini bukan hanya mengukur kekuatan hubungan antar variabel juga dapat 

melihat arah hubungan antar variabel.Dalam analisis regresi ini bukan 

hanya mengukur kekuatan hubungan antar variabel  juga dapat melihat 

arah hubungan antar variabel.  

Variabel dependen dalam model ini diasumsikan sebagai variabel 

yang mempunyai nilai tetap. Adapun bentuk persamaan regresi tersebut 

adalah sebagai berikut : 

Yt = α + β1X1t + β2X2t+ β3X3t+........ + εt 

Yt =  KPR bank Konvensional (Variabel dependent) 

α  =  Konstanta 

X1t = Suku Bunga Kredit(Variabel Independen)  

X2t = Loan to Value(Variabel Independent) 

X3t = Indeks Produksi Industri (Variabel Independent) 
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εt = Error 

Yt = α + β1X1t + β2X2t + β3X3t+........ + εt 

Yt =  KPR bank Syariah (Variabel dependent) 

α  =  Konstanta 

X1t = Bagi Hasil (Variabel Independen)  

X2t = Financing to Value(Variabel Independent) 

X3t = Indeks Produksi Industri(Variabel Independent) 

εt = Error 

2. Uji Asumsi Klasik. 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyakit multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi pada hasil 

estimasi. Karena bila terjadi penyakit terhadap asumsi klasik maka 

pengujian terhadap koefisien baik uji-T atau uji-F tidak memberi manfaat 

secara statistik. 

a. Uji Normalitas. 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual 

terdistribusi normal atau tidak. Jadi uji ini tidak dilakukan pada setiap 

variabel independennya tapi hanya pada nilai residualnya. Cara melihat 

nilai residualnya terdistribusi dengan normal atau tidak dapat melihat 

nilai probabilitas jargue-beta (JB). Jika nilai probabilitas JB hitung 

yang dihasilkan lebih besar dari 0,05 maka model tersebut terdistribusi 

dengan normal tapi apabila nilai probabilitas JB hitung kurang dari 
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0,05 maka model tersebut tidak terdistribusikan dengan 

normal(Yuliadi, 2015). 

b. Uji Autokorelasi. 

Uji autokorelasi adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah 

korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya t-1. Model 

regresi yang baik adalah yang terhindar dari gangguan autokorelasi. 

Uji autokorelasi biasa digunakan untuk jenis data time series. Uji 

statistik yang digunakan untuk mendeteksi gangguan autokorelasi ada 3, 

yaitu : uji durbin watson, run test, dan uji langrange multiplier. Dalam 

penelitian ini yang digunakan adalan uji langrange multiplier(LM-

Tes)(Agus, 2015). 

c. Uji Heterokedastisitas. 

Uji heterokedastisitas adalah uji yang dilakukan untuk melihat 

apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual pengamatan satu 

ke pengamatan lainnya. Model regresi yang seharusnya adalah model 

yang terdapat kesamaan varians dari residual pengamatan satu ke 

pengamatan lainnya atau disebut homokedastisitas. Penelitian ini 

pendekatan heterokedastisitas yang digunakan adalah uji white dan 

harvey. Apabila probabilitas obs > 0,05 maka model tersebut terbebas 

dari heterokedastisitas, tapi apabila probabilitas obs < 0,05 maka 

dalam model tersebut terdapat gangguan heterokedastisitas(Agus, 

2015). 
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d. Uji Multikolinearitas. 

Uji multikolinearitas adalah uji yang dilakukan untuk melihat 

korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model 

regresi linear berganda. Jika ada hubungan korelasi yang tinggi antar 

variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas dan variabel 

terikatnya terganggu. Alat statistik yang digunakan untuk mengetahui 

gangguan multikolinearitas yaitu dengan cara melihat koefisien 

korelasi antara masing-masing variabel, jika lebih besar dari 0,8 maka 

terjadi gangguan multikolinearitas.(Gujarti, 1999). 

3. Uji Hipotesis. 

a. Uji Statistik t. 

Uji statistik t adalah uji yang menunjukkan seberapa besar 

pengaruh satu variabel independen dalam menerangkan variabel 

dependen. Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji apakah suatu 

parameter (βi) sama dengan nol, dapat ditulis: 

퐻 :훽 = 0 setiap variabel independen bukan merupakan 

penjelas variabel dependen yang signifikan.  

Dan hipotesis alternatifnya yaitu (Ha), yaitu parameter suatu variabel 

tidak sama dengan nol, dapat ditulis : 

퐻 :훽 ≠ 0 setiap variabel independen merupakan penjelas 

variabel dependen yang signifikan. 

Statistik t dapat dihitung dari formula: 

푡 = (훽 − 0) 푆⁄ = 훽 푆⁄ ...................................................................... 
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Dimana S adalah standar deviasi. Setelah menentukan hipotesis, 

dalam uji t perlu menentukan level of significance α, apakah 5% atau 

10%. Untuk menentukan hasil maka apabila t hitung > t tabel maka 

(Ho) ditolak, berarti variabel independen berpengaruh signifikan 

secara individual terhadap variabel dependen dan sebaliknya, apabila t 

hitung < t tabel maka (Ho) diterima, berarti variabel independen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Uji Statistik F. 

Uji statistik F dilakukan untuk melihat apakah semua variabel 

independen dalam model berpengaruh secara bersamaan terhadap 

variabel dependen. Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji apakah semua 

parameter yang dipakai sama dengan nol, dapat ditulis : 

퐻 :훽 = 훽 = 훽 = 훽 = 훽 = 0 setiap variabel independen 

bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen 

secara simultan. 

Dan hipotesis alternatifnya yaitu (Ha), yaitu tidak semua parameter 

secara simultan yang dipakai sama dengan nol, dapat ditulis : 

퐻 :훽 = 훽 = 훽 = 훽 = 훽 = 0 setiap variabel independen 

merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen secara 

simultan. 

Setelah menentukan hipotesis maka perlu menentukan level of 

significance α, apakah 5% atau 10%. Untuk menentukan hasil maka 

apabila F hitung > F tabel maka (Ho) ditolak, berarti variabel 
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independen berpengaruh signifikan secara individual terhadap variabel 

dependen secara simultan. Sebaliknya, apabila F hitung < F tabel maka 

(Ho) diterima, berarti variabel independen tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen secara simultan (Agus, 2015). 

c. Uji Determinasi. 

determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. 

Dalam menganalisa digunakan nilai Adjusted R2. Nilai Adjusted R2 

yaitu 0 <Adjusted R2< 1. Nilai Adjusted R2 yang kecil mendekati 0 

berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen sangat terbatas. Apabila nilai Adjusted R2 yang 

besar atau mendekati 1 berarti kemampuan variabel independen 

merupakan variabel yang dapat memberikan gambaran informasi yang 

lebih terukur untuk memprediksi variabel dependen. 




