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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Regresi 

1. Uji Asumsi Klasik. 

Pengujian ini hanya akan menguji dua uji asumsi klasik karena 

menggunakan metode data panel, yaitu uji multikolinieritas dan uji 

heterokedastisitas. 

a. Uji Multikolinieritas. 

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada 

hubungan liniear signifikan antar variabel independen pada model regresi. 

Pengujiqn ini bisa dengan memakai metode parsial untuk meneliti antar 

variabel tersebut. Nilai rule of thumb pada metode ini menjelaskan jika nilai 

kefisien korelasi di atas 0,85 maka nilai tersebut sudah tinggi  dan diduga 

terjadi multikolinieritas antar variabel (Ajija at al, 2011). 

Multikolinieritas ini biasa terjadi pada data runtut waktu. Rule of thumb 

menjelaskan jika terdapat semua atau sebagian variabel yang tidak signifikan 

namun memiliki nilai R
2
 yang tinggi maka diduga terjadi multikolinieritas 

pada data tersebut. 

Dalam penelitian ini terdapat multikolinieritas pada beberapa variabel 

sehingga diduga ada hubungan linear antar variabel bebasnya. Ada beberapa 

cara dalam memperbaiki masal multikolinieritas, antara lain : 

1) Menambah data baru, 

2) Mengkombinasikan data runtut waktu dan data silang, 
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3) Mengurangi attau menambah variabel dan lain-lain. 

Beberapa indikator dalam mendeteksi adanya multikolinieritas, 

diantaranya (Gujarati, 2007) : 

1) Nilai R
2
 yang terlampau tinggi (lebih dari 0,8), tetapi tidak ada atau 

sedikit T-statistik yang signifikan 

2) Nilai F-statistik yang signifikan, namun T-statistik dari masing-

masing variabel bebas tidak signifikan. 

Masalah multikolinieritas itu tidak selalu buruk jika dengan tujuan 

untuk memprediksi karena nilai koefisien determinasi yang tinggi merupakan 

ukuran yang baik dalam suatu prediksi. Karena itu jika terdapat masalah 

multikolinieritas namun nilai koefisien determinasinya tinggi dan signifikansi 

koefisien, maka regresi pada umumnya tidak terjadi masalah 

multikolinieritas. Uji estimasi dalam penelitin ini memiliki nilai R
2
 lebih 

besar dari 0,8 namun nilai T-statistik signifikan. Selain itu, nilai F-statistik 

dala hasil regresi juga signifikan dan masing-masing variabel bebas ada yang 

signifikan.  

b. Uji Heterokedastisitas 

Uji ini memungkinkan data lebih mendekat ke data silang, data ini 

berarti lebih dekat ke ciri data silang disbanding runtut waktu. Uji 

heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain dengan hipotesis : 

H0 : Tidak ada masalah heterokedastisitas. 
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H1 : Ada Masalah heterokedastisitas. 

TABEL 5.1 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Variabel Prob. 

C 0,0003 

DPK 0,0648 

TA 0,2704 

PEMB 0,1630 

   Sumber : Data diolah 

Keterangan : 

PDRB = PDRB 

DPK = DPK 

TA  = Total aset 

PEMB = Pembiayaan 

Tabel 5.1 menunjukkan nilai probabilitas semua variabel lebih besar 

dari 0,05 hal ini berarti semua variabel bebas menolak H1 dan menerima H0. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel bebas yang digunakan 

terbebas dari masalah heterokedastisitas. 

2. Penentuan Model. 

Dalam Bab III penelitian ini sudah dijelaskan bahwa terdapat tiga 

metode estimasi yang digunakan dalam analisa model data panel, yaitu : 

1) Model Common Effect 

2) Model Fixed Effect 

3) Model Random Effect 

Penentuan model ini digunakan untuk mengestimasi data yang 

berjumlah 36 yang berasal dari enam provinsi di pulau Jawa. Uji pertama kali 
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yang akan digunakan untuk menentukan model penelitian yang sesuai yaitu 

dengan melakukan uji chow untuk menentukan apakah model yang lebih baik 

adalah common effect atau fixed effect. Kedua melakukan uji Hausman untuk 

menentukan model fixed effect atau random effect yang paling tepat 

digunakan. Ketiga melakukan uji lagrange multiplier untuk menetukan model 

terbaik antara random effect dan common effect. Namun, uji lagrange tidak 

perlu dilakukan jika uji chow dan uji hausman menunjukkan hasil yang sama. 

a. Uji Chow. 

Uji Chow digunakan untuk menentukan model yang terbaik antara fixed 

effect atau random common effect dengan hipetesis : 

H0   : Model Common Effect 

H1   : Model Fixed Effect 

Jika hasil probabilitas chi-square lebih besar dari α (0,05) maka 

hipotesis nol diterima dan model paling baik adalah common effect, namun 

jika chi-square lebih kecil dari α maka hipotesis nol ditolak dan model yang 

digunakan adalah model fixed effect. 

TABEL 5.2 

Hasil Uji Chow 

PDRB 

Effect Test Statistik d.f. Prob. 

Cross-section F 65.707899 (5,27) 0.0000 

Cross-section 

chi- square 
92.800781 5 0.0000 

Sumber : Data diolah 
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Table 5.2 hasil uji chow di atas menunjukkan bahwa nilai dari 

probabilitas variabel cross-section F kurang dari 0,05 dan cross-section chi 

square juga lebih kecil dari 0,05, maka hasilnya H0 ditolak dan H1 diterima. 

Sehingga model terbaik menurut uji Chow adalah model fixed effect. Karena 

uji chow menolak hipotesis nol maka dilanjutkan dengan uji Hausman. 

b. Uji Hausman. 

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model terbaik antara 

random effect atau  fixed effect dengan hipotesis sebagai berikut: 

H0   : Model Random Effect 

H1   : Model Fixed Effect 

Jika probabilitas pada chi-square lebih besar dari α (0,05) maka H0 

diterima dan model terbaik adalah random effect. Namun, jika probabilitas 

chi square lebih kecil dari α maka H0 ditolak dan H1 diterima, maka model 

terbaik yang digunakan adalah fixed effect. Untuk melihat hasil uji Hausman 

dapat dilihat pada table 5.3 berikut : 

TABEL 5.3 

Uji Hausman 

 PDRB 

Test Summary Chi-sq. Statistic Chi-sq. d.f. Prob 

Cross-Section 

Random 

13.391458 3 0,0039 

Sumber : Data diolah 

Tabel 5.3 di atas menunjukkan nilai probabilitas cross-section random 

lebih kecil dari α (0,05) maka H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga model 
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yang paling baik digunakan berdasarkan uji Hausman diatas adalah model 

fixed effect. 

Hasil pengujian model baik dari uji Chow maupun uji Hausman 

menyatak bahwa model terbaik adalah fixed effect, maka pengujian lagrange 

multiplier tidak perlu dilakukan. 

3. Hasil Estimasi Regresi Data Panel. 

Hasil pengujian uji Chow dan uji Hausman menunjunjukkan bahwa 

model terbaik yang digunakan adalah model fixed effect.  

TABEL 5.4 

Hasil Estimasi Model Fixed Effect 

Variabel 

dependen PDRB 

Model Fixed 

Effect 

Konstanta 583749.4 

Standar eror 30208.10 

T-statistik 19.32427 

Probabilitas 0.0000 

DPK 31.72768 

Standar eror 9.800620 

T-statistik 3.237314 

Probabilitas 0.0032 

Total Aset -19.42954 

Standar eror 4.525330 

T-statistik -4.293507 

Probabilitas 0.0002 

Pembiayaan 22.76734 

Standar eror 6.269016 

T-statistik 3.631725 

Probabilitas 0.0012 

R
2 0.981715 

F-statistik 181.2036 

Prob (F-statistik) 0.000000 

Durbin-Watson 

stat 

1.200333 

Sumber : Data diolah 
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Model ini hanya akan mengkombinasikan antara data silang dengan 

data runtut waktu tanpa memperhatikan dimensi waktu dan perilaku antar 

individu, maka diasumsikan bahwa perilaku tiap provinsi di pulau Jawa 

dalam berbagai kurun waktu adalah sama. Tabel 5.4 menunjukkan hasil 

estimasi model fixed effect dengan jumlah observasi sebanyak 6 provinsi di 

pulau Jawa pada tahun 2010 sampai 2015. Hasil estimasi tersebut jika ditulis 

dalam model analisa data panel adalah sebagai berikut : 

PDRB = a + b1DPKit + b2TAit + b3Pit + e  

Keterangan : 

PDRB  = Variabel dependen 

a  = Konstanta 

DPK = Dana pihak ketiga 

TA  = Total Aset  

P  = Pembiayaan 

b  = Koefisien regresi masing masing variable independen 

e  = Error term 

t  = Waktu 

i  = Provinsi 

Hasil dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut : 

PDRB =  583749,4 + 31.72768DPK – 19,42984Total Aset + 

22,76734Pembiayaan + e 

Y_JAWABARAT = 201511.112738 + 583749.442966 + 

31.7276845199*X1_JAWABARAT - 
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19.4295374821*X2_JAWABARAT + 

22.7673390151*X3_JAWABARAT 

Y_DKIJAKARTA = 263524.11363 + 583749.442966 + 

31.7276845199*X1_DKIJAKARTA - 

19.4295374821*X2_DKIJAKARTA + 

22.7673390151*X3_DKIJAKARTA 

Y_JAWATIMUR = 391133.364715 + 583749.442966 + 

31.7276845199*X1_JAWATIMUR - 

19.4295374821*X2_JAWATIMUR + 

22.7673390151*X3_JAWATIMUR 

 

Y_JAWATENGAH = 35676.6273125 + 583749.442966 + 

31.7276845199*X1_JAWATENGAH - 

19.4295374821*X2_JAWATENGAH + 

22.7673390151*X3_JAWATENGAH 

Y_BANTEN = -343786.940314 + 583749.442966 + 

31.7276845199*X1_BANTEN - 

19.4295374821*X2_BANTEN + 

22.7673390151*X3_BANTEN 

Y_DIYOGYAKARTA = -548058.278082 + 583749.442966 + 

31.7276845199*X1_DIYOGYAKARTA - 

19.4295374821*X2_DIYOGYAKARTA + 

22.7673390151*X3_DIYOGYAKARTA 
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Keterangan : 

Y = PDRB 

X1 = DPK 

X2 = Total Aset 

X3 = Pembiayaan 

Maka hasil dari persamaan tersebut adalah : 

a = Nilai dari 583749,4 menunjukkan bahwa jika semua variabel 

independen (DPK, total aset, dan pembiayaan) dianggap konstan 

maka nilai PDRB nya akan bertambah sebesar 583749,4. 

b1 = Nilai dari 31,72768 menunjukkan bahwa ketika dana pihak 

ketiga naik sebesar 1 satuan maka PDRB akan naik sebesar 

31,72768 dengan asumsi variabel lainnya tetap. 

b2 = Nilai -19,42954 menunjukkan bahwa ketika total aset naik 

sebesar 1 satuan maka PDRB akan mengalami penurunan sebesar 

19,42954. 

b3 = Nilai 22,76734 menunjukkan bahwa jika pembiayaan 

meningkat sebesar 1 satuan maka PDRB akan mengalami 

peningkatan sebesar 22,76734. 

4. Uji Signifikansi Data 

Uji signifikansi data memiliki beberapa pengujian sebagai berikut : 

a. Uji F. 

Uji F digunakan untuk melihat seberapa besar variabel terikat 

dipengaruhi oleh variabel bebas dengan hipotesis sebagai berikut : 
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H0 = Variabel bebas (DPK, total aset, dan pembiayaan) tidak 

berpengaruh dan tidak signifikan terhadap PDRB. 

H1 = Variabel bebas (DPK, total aset, dan pembiayaan) 

berpengaruh dan signifikan terhadap PDRB. 

Nilai F-hitung pada table 5.4 dari uji fixed effect menunjukkan angka 

sebesar 0,000000 dengan ketentuan α = 0,05 maka F-hitung  0,00000 < 0,05 

yang artinya H0 ditolak dan H1 diterima, maka variabel bebas memiliki 

pengaruh dan signifikan terhadap variabel terikat. 

 

b. Uji T 

Uji T berfungsi untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara individu dengan menganggap variabel lain 

adalah konstan. 

TABEL 5.5 

Hasil Uji Statistika 

Variabel 
Koefisien 

Regresi 
Prob. 

Standar 

Probabilitas 

PDRB 583749.4 0.0000 5% 

DPK 31.72768 0.0032 5% 

Total Aset -19.42954 0.0002 5% 

Pembiayaan 22.76734 0.0012 5% 

Sumber : Data diolah 

1) Pengujian variabel DPK terhadap PDRB ini berguna untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh DPK terhadap PDRB, dengan 

hipotesis sebagai berikut : 
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H0 = Variabel DPK tidak berpengaruh dan tidak signifikan 

terhadap PDRB. 

H1 = Variabel DPK berpengaruh dan signifikan terhadap 

PDRB. 

Hasil uji statistika pada table 5.5 dengan model fixed effect 

menunjukkan nilai probabilitas dari DPK adalah 0,0032 lebih kecil 

dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 

ditolak yang artinya variabel DPK secara individu berpengaruh dan 

signifikan terhadap PDRB. 

2)  Pengujian variabel total aset terhadap PDRB berguna untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh total asset terhadap PDRB, 

dengan hipotesis sebagai berikut : 

H0 = Variabel total aset tidak berpengaruh dan tidak signifikan 

terhadap PDRB. 

H1 = Variabel total aset berpengaruh dan signifikan terhadap 

PDRB. 

Hasil uji statistika pada table 5.5 menunjukkan nilai probabilitas 

variabel total aset sebesar 0,0002 lebih kecil dari 0,05 maka H0 

diterima dan H1 ditolak yang artinya variabel total aset secara 

individu berpengaruh dan signifikan terhadap PDRB. 

3) Pengujian variabel pembiayaan terhadap PDRB berguna untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan terhadap PDRB, 

dengan hipotesis sebagai berikut : 
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H0 = Variabel pembiayaan tidak berpengaruh dan tidak 

signifikan terhadap PDRB. 

H1 = Variabel pembiayaan berpengaruh dan signifikan 

terhadap PDRB. 

Hasil uji statistika pada table 5.5 menunjukkan niali probabilitas 

variabel pembiayaan sebesar 0,0012 lebih kecil dari 0,05 maka H0 

diterima dan menolak H1 yang artinya variabel pembiayaan 

berpengaruh dan signifikan terhadap variabel PDRB. 

 

c. Adjusted R
2
 

Adjusted R
2
 berfungsi untuk mengetahui kemampuan variabel bebas 

untuk menjelaskan variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi atau R-

squared ini besarnya antara 0 sampai 1. Nilai tingkat koefisien determinasi 

yang mendekati 0 menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel bebas 

dalam menjelaskan variabel terikat sangat kecil. Sedangkan jika nilai tingkat 

koefisien determinasi mendekati angka 1 menunjukkan kemampuan variabel-

variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat lebih besar sehingga 

mampu memberikan banyak informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variabel terikatnya. 

Hasil dari uji model fixed effect pada table 5.4 menunjukkan nilai R-

squared sebesar 0,981715 yang artinya 98,17% dari variabel bebas (DPK, 

total aset, dan pembiayaan) mampu menjelaskan dan mempengaruhi variabel 
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terikat (PDRB) dan sisanya sebesar 1,83% dipengaruhi oleh variabel di luar 

dari penelitian. 

B. Interpretasi Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto. 

Hasil dari penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan dan 

pengaruh dana pihak ketiga, total aset, dan pembiayaan terhadap pertumbuhan 

ekonomi (dengan variabel PDRB) di pulau Jawa periode 2010 sampai 2015. Hasil 

dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Produk Domestik Regional Bruto. 

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dana pihak ketiga 

perbankan syariah di pulau Jawa periode 2010 sampai 2015 memiliki 

hubungan yang positif dan signifikan terhadap produk domestik regional 

bruto secara statistik dengan derajat kepercayaan 5%. Hasil estimasi dari 

variabel dana pihak ketiga memimiliki koefisien yang positif yang artinya 

variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap produk domestik 

regional bruto. Koefisien dana pihak ketiga sebesar 31,72768 yang berarti 

jika terjadi kenaikan dana pihak ketiga sebesar 1 satuan sedangkan variabel 

lain tetap, maka variabel produk domestik regional bruto akan meningkat 

sebesar 31,72768. 

Leibenstein dan Fry  (Muliansyah, 2013), keduanya setuju bahwa untuk 

mencapai pertumbuhan ekonomi diperlukan beberapa syarat, yaitu 

meningkatnya pendapatan perkapita, stok modal yang meningkat, dan 

pertumbuhan tabungan yang meningkat. Kontribusi perbankan syariah 
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terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang signifikan antara 

pertumbuhan ekonomi dan dana pihak ketiga. 

Dana pihak ketiga yang merupakan dana yang dikumpulkan oleh pihak 

perbankan dari masyarakat akan menambah stok modal yang kedepannya 

dapat disalurkan oleh perbankan ke sektor rill, dengan demikian jika semakin 

meningkatnya dana pihak ketiga yang diperoleh perbankan akan 

meningkatkan stok modal yang dimiliki dan dengan disalurkan ke sektor rill 

akan mempengaruhi jumlah modal yang merupakan salah satu indikator 

produksi, dengan meningkatnya stok modal yang disalurkan akan 

meningkatkan jumlah modal yang dimiliki sebagai input produksi, sehingga 

akan meningkatkan output produksi yang pada akhirnya akan meningkatkan 

produk domestik regional bruto. 

2. Pengaruh Total Aset terhadap Produk Domestik Regional Bruto. 

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa total aset perbankan syariah 

di pulau Jawa periode 2010 sampai 2015 memiliki hubungan yang negatif dan 

signifikan terhadap produk domestik regional bruto secara statistik pada 

derajat kepercayaan 5%. Hasil estimasi dari variabel total asset memilik 

koefisien negatif yang artinya antara variabel total aset dan produk domestik 

regional bruto memiliki hubungan yang negatif denga koefisien sebesar 

19,42954 yang artinya jika terjadi kenaikan total aset sebesar 1 satuan 

sedangkan variabel lain tetap, maka akan menurunkan produk domestik 

regional bruto sebesar 19,42954. 
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Armein (2011) dalam penelitiannya tentang pengaruh perbankan 

syariah pada pertumbuhan ekonomi menyimpulkan bahwa total aset memiliki  

hubungan yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam 

penelitian ini juga didapatkan hasil bahwa total aset berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan total aset 

yang ada masih banyak digunakan pada keperluan perbankan syariah untuk 

ekspansi perbankan atau meningkatkan kualitas perbankan syariah. Hal ini 

berdasarkan data yang ada pada lampiran 1 yang menunjukkan rata-rata total 

aset yang tidak disalurkan sebesar 54,59% (dengan mempresentasekan selisih 

antara total aset dan pembiayaan). 

 

3. Pengaruh Pembiayaan terhadap Produk Domestik Regional Bruto. 

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pembiayaan perbankan 

syariah di pulau Jawa periode 2010 sampai 2015 memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto secara statistik 

pada derajat kepercayaan 5%. Hasil dari estimasi variabel pembiayaan 

memiliki koefisien positif yang artinya pembiayaan berpengaruh positif 

terhadap PDRB dengan besa koefisien 22,767434 yang berarti apabila terjadi 

kenaikan pembiayaan sebesar 1 satuan sedangkan variabel lain tetap, maka 

akan meningkatkan PDRB sebesar 22,76734. 

Nandar (2010) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pembiayaan 

perbankan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi (PDRB), semakin meningkat pembiayaan yang dilakukan untuk 
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memenuhi kebutuhan modal produksi disektor rill akan menyebabkan 

kemampuan produksi semakin meningkat, sehingga output yang dihasilkan 

juga akan meningkat, yang pada akhirnya meningkatkan produk domestik 

regional bruto. 


