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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Metode dan Desain Penelitian 

Berdasarkan uraian dan penjelasan serta bidang penelitian, maka jenis 

penelitian ini adalah adalah eksplanatori survei. Dengan tujuan untuk menemukan 

dan mengembankan teroi, maka penulis menggunakan penelitian eksplanasi. 

Dengan metode ini, hasil atau output penelitian dapat menjelaskan alasan terjadinya 

suatu gejala atau fakta tertentu (Sugiyono, 2015b). Metode eksplanatori survei ini  

dapat dilakukan baik pada populasi besar maupun kecil. Data yang diambil dari 

populasi dianalisis untuk menguji hubungan antara variabel penelitian yang 

dihipotesiskan (Sugiyono, 2015b).  

Sebagaimana yang dijelaskan, objek telaah metode penelitian eksplanatori 

survey ini untuk menguji apakah terdapat hubungan antar variabel. Dengan 

menggunakan metode ini, penulis dapat memperoleh bukti empiris bahwa variabel 

kreasi likuiditas, persaingan, dan modal terhadap probabilitas kegagalan bank 

dengan variabel kontrol PDB, Inflasi, suku bunga, NPL, LDR dan ROA. Sesuai 

dengan novelty penelitian, maka penulis menyelidiki apakah terdapat moderasi dari 

persaingan pada pengaruh kreasi likuiditas terhadap modal bank dan apakah 

terdapat proses kondisional persaingan dan modal pada pengaruh kreasi likuiditas 

terhadap probabilitas kegagalan bank. 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan unit tertentu atau unit dianalisis dalam suatu penelitian 

yang mempunyai karakter atau ciri spesifik untuk menjadi objek penelitian (Adi 

Wibowo, 2010). Pada literatur lain, populasi menunjukan suatu kawasan umum 

meliputi baik objek maupun subjek yang mempunyai ukuran dan ciri spesifik untuk 
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dijadikan dan dipelajari oleh peneliti (Sugiyono, 2015a). Populasi pada disertasi ini 

adalah semua bank konvensional nasional di Indonesia serta teregister di Bank 

Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari tahun 2008 sampai dengan 2018. 

Jumlah populasi sebanyak 114 bank yang terdiri dari Bank Persero, Bank Bank 

Umum Swasta Nasional (BUSN), Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Asing, 

dan Bank Campuran.  

Pada beberapa literatur, sampel merupakan bagian perwakilan dari populasi 

yang dipilih (Sekaran, 2011; Arikunto, 2009; Sugiyono, 2015). Dengan 

menggunakan sampel ini, peneliti bermaksud untuk menarik kesimpulan yang akan 

digeneralisasi pada populasi. Pada penelitian ini, penulis memilih sampel dengan 

cara purposive random sampling dengan jenis judgmental sampling. Purposive 

random sampling merupakan metode pengambilan sampel dengan menentukan 

kriteria atau fitur-fitur sesuai dengan tujuan penelitian (Hadi, 2007). Sesuai dengan 

identifikasi masalah dan tujuan penelitian ini, maka penulis menentukan sampel 

dengan kriteria berikut ini: 

1. Bank konvensional berskala nasional yang terdaftar dalam pusat data Bank 

Indonesia dan OJK 

2. Bank konvensional berskala nasional yang beroperasi secara 

berkesinambungan (tidak tutup dan atau merger/akuisisi) selama periode 

penelitian dari tahun 2008 – 2018  

3. Bank konvensional berskala nasional menerbitkan laporan keuangan secara 

berkelanjutan pada periode 2008 – 2018 

4. Bank konvensional berskala nasional memberikan laporan keuangan 

kepada Bank Indonesia dan atau OJK dan dipublikasikan di website resmi 

Bank Indonesia dan OJK. 

5. Laporan Keuangan berakhir tanggal 31 Desember  

6. Bank konvensional berskala nasional menyediakan data laporan keuangan 

yang lengkap sesuai kebutuhan penelitian  

Dengan mengacu pada kriteria di atas, maka diperoleh sampel sebanyak 96 

bank. Hasil pemilihan sampel sesuai kriteria seperti tabel berikut : 
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Tabel 3.1 

Kriteria Pemilihan Sampel 

Data Ukuran % 

Populasi Bank konvensional Nasional 114 100 

Bank tutup, merger, akuisisi, dan data laporan keuangan 

tidak lengkap 

(18) 0,34 

Total Sampel 96 96,58 

Sumber : data diolah untuk disertasi 

Data tidak lengkap terjadi karena beberapa bank diakuisisi, merger dan atau tidak 

lagi berkantor di Indonesia (tutup). Adapun sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Daftar Bank Yang Diakuisisi / Dimerger 

Periode 2008 – 2018 

NO. NAMA BANK KETERANGAN 

TAHUN 

AKUISISI/ 

MERGER/ 

TUTUP 

1. PT. Bank Antar Daerah Diakuisisi oleh Bank China 

Construction Indonesia 

2017 

2. PT. Bank Metro Express Diakuisisi oleh PT. Bank Shinhan 

Indonesia 

2016 

3. PT. Bank Nusantara 

Parahyangan Tbk 

Diakuisisi oleh Bank Danamon 2018 

4. PT Bank UOB Buana 

Tbk 

Merger PT Bank UOB Indonesia 

dengan PT Bank UOB Buana 

2011 

5. PT Bank Barclays 

Indonesia 

Ditutup (Non Aktif) 2010 

6. PT Bank Centratama 

Nasional 

Diakuisisi oleh PT. Bank Shinhan 

Indonesia 

2016 

7. PT Bank Sahabat Purba 

Danarta 

Diakuisisi BTPN menjadi BTPN 

Syariah 

2013 

8. The Royal Bank Of 

Scotland N. V 

Ditutup 2016 

9. PT Bank KEB Indonesia Merger dengan Bank Hana 

menjadi Bank KEB Hana 

2013 

10. PT Bank OCBC – 

Indonesia 

Diakuisisi oleh Bank OCBC 

NISP 

2011 

Sumber : OJK data diola 

 



75 
 

 
Ahmad Fuad, 2021 

STUDI KEGAGALAN BANK DI INDONESIA 

Universitas Pendidikan Indonesia |repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang ada. 

Sumber data sekunder adalah catatan dan atau dokumentasi perusahaan, publikasi 

pemerintah, analisis industri yang dipublikasikan melalui media cetak dan media 

elektronik atau internet (Sekaran, 2011). Jenis data yang digunakan merupakan data 

kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam skala numerik (Kuncoro, 2013).   Jenis 

data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Berikut sekunder penelitian ini : 

1. laporan keuangan publikasi bank baik di media cetak maupun elektronik 

pada laman website masing-masing bank 

2. laporan keuangan bulanan bank umum, rasio keuangan bank umum di situs 

Bank Indonesia (http//www.bi.go.id) dan Otoritas Jasa Keuangan 

(http//:ojk.go.id),  

3. Statistik perbankan Indonesia, tingkat inflasi, PDB, dan suku bunga Bank 

Indonesia pada situs situs Bank Indonesia (http//www.bi.go.id).  

4. Data kinerja dan rasio keuangan bank dan lain-lain dari situs Investpro dan 

Bursa Efek Indonesia (BEI) 

5. Data tingkat persaingan bank, Z-score bank dan rasio lainnya  antar negara 

diperoleh  dari situs Bank Dunia dan situs lainnya. 

 

3.4. Operasional Variabel 

Adapun operasional variabel penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3.3 Operasional Variabel 

No. Variabel Indikator Ukuran Skala 

Variabel Dependen    

1. Probabilitas 

Kegagalan bank 

Ukuran Z-score pada masing-

masing bank yang menunjukan 

hasil yang berbanding terbalik 

dengan risiko kebangruktan 

𝑧 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =  
(𝑅𝑂𝐴 + 𝐶𝐴𝑅)

𝛿 (𝑅𝑂𝐴)
 

Persentase Rasio 
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No. Variabel Indikator Ukuran Skala 

Variabel Independen    

1. Kreasi Likuiditas Catfat adalah ukuran komprehensif 

penyediaan likuiditas bank yang 

mempertimbangkan semua 

aktivitas di on-balance sheet dan 

off-balance bank. 

Persentase Rasio 

Variabel Mediator   

1. Modal Bank  

 

 

Perbandingan modal sendiri 

dengan total aset 

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝐵𝑎𝑛𝑘 =  
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

Persentase Rasio 

Variabel Moderator    

1. Tingkat 

Persaingan 

Ukuran tingkat persaingan 

perbankan yang digunakan dengan 

menggunakan Indeks Lerner  

 

Indeks  Rasio 

Variabel Kontrol   

1. PDB 

 

Tingkat PDB per tahun yang 

digunakan di akhir tahun 

Persentase Rasio 

2. Bunga Bank 

Indonesia 

 

Tingkat bunga Bank Indonesia per 

akhir tahun 

Persentase Rasio 

3. Inflasi 

 

Indeks Harga Konsumen per akhir 

tahun  

Presentase Rasio 

4. ROA 

 

 

Ukuran rentabilitas bank yang 

diukur dengan : 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

Persentase Rasio 

5. NPL 

 

 

 

Tingkat kredit bermasalah yang 

diukur dengan 

𝑁𝑃𝐿 =
𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡
 

Persentase Rasio 

6. LDR 

 

Tingkat intermediasi bank yang 

diukur  

𝐿𝐷𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝐾𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑛𝑜𝑛 𝑏𝑎𝑛𝑘 

𝑆𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
 

Persentase Rasio 
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3.5. Metode Analisis dan Statistik Deskriptif 

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis uji 

asumsi klasik, uji hipotesis dan statistik deskriptif,. Untuk memperoleh data yang 

baik, maka dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas data, linearitas data 

variabel, autokorelasi, multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Penelitian ini juga 

menggunakan analisis regresi data panel yang mengkombinasikan data silang 

tempat (cross section) dengan data runtut waktu (time series). Dalam melakukan 

pengujian hipotesis, penulis menggunakan ordinary least square dengan variasi 

model Hayes. Variabel-variabel yang dideskripsikan dalam statistik deskripsi 

penelitian ini, yaitu variabel independen, meliputi : kreasi likuiditas, modal, tingkat 

persaingan dan variabel dependen yaitu probabilitas kegagalan bank. Statistik 

deskriptif memberikan gambaran variabel dari data rata-rata (mean), maksimum, 

minimum, standar deviasi, varians, skewness, dan range, serta kurtosis (Ghozali, 

2013). Alat analisis deskriptif yang digunakan pada penelitian ini adalah mean, 

minimum, maksimum, median, dan deviasi standar. 

3.6. Pengujian Model Regresi Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji 

heteroskedastisitas pada model regresi linear ordinary least square ditujukan agar 

nilai parameter menjadi sahih (Ghozali, 2013). 

A. Uji Normalitas 

Uji normalitas  bertujuan untuk mengetahui data yang digunakan pada model 

regresi ini berdistribusi normal atau tidak, dengan cara menilai apakah nilai residual 

model berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2013). Pengujian dilakukan 

menggunakan normal P-Plot regresi dari nilai residualnya. Model regresi yang valid 

adalah yang mempunyai nilai residual yang normal. 

Uji normalitas data melalui melalui uji P Plot adalah dengan melihat titik-titik 

ploting pada grafik yang dihasilkan dari output SPSS berada di sekitar garis 

diagonal. Jika nilai residual tidak berdistribusi normal, maka perlu untuk 
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mentransformasi data dengan merubah ke bentuk lain seperti ke bentuk Ln atau 

logaritma natural atau juga membuang data outlier. 

B. Uji Autokorelasi 

Asumsi pada regresi OLS yaitu adanya hubungan antara anggota yang 

diamati dari satu dengan yang lain pada waktu yang berlainan disebut autokorelasi. 

Autokorelasi merupakan korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel 

gangguan lainnya. Asumsi penting dalam metode regresi OLS adalah bahwa tidak 

ada korelasi antara variabel gangguan dengan variabel gangguan lainnya 

(Widarjono, 2013). 

Penulis menggunakan metode Durbin-Watson (DW) untuk mendeteksi 

autokorelasi antar variabel penelitian. Berikut tabel uji statistic Durbin-Watson; 

Tabel 3.4 Uji Statistik Durbin-Waston 

Nilai Statistik Hasil 

0 < 𝐷𝑊 < 𝑑𝐿 Menolak hipotesis nol; ada autokorelasi positif 

𝑑𝐿 < 𝐷𝑊 < 𝑑𝑢 Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan 

𝑑𝑈 < 𝐷𝑊 < 4 − 𝑑𝑢 Gagal menolak nol; tidak ada autokorelasi positif/negatif 

4 − 𝑑𝑈 < 𝐷𝑊 < 4 − 𝑑𝐿 Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan 

4 − 𝑑𝐿 < 𝐷𝑊 < 4 Menolak hipotesis nol;  ada autokorelasi negatif 

Sumber : diolah dari Widarjono, 2013 

 

C. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas merupakan korelasi linear antara variabel bebas pada model 

regresi berganda. Bentuk hubungan linear antar variabel ini bisa berbentuk 

hubungan linear sempurna dan kurang sempurna. Multikolinearitas ini dapat 

menyebabkan adanya varian yang besar. Kecepatan nilai varian dan kovarian ini 

dapat dilihat dari Variance-inflation Factor (VIF). VIF ini adalah varian dari 

estimator yang meningkat karena adanya multikolinearitas (Widarjono, 2013). 

Oleh karena itu, uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada 

tidaknya korelasi linear antara variabel independen dengan melihat nilai toleransi 
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atau nilai variance inflation factor (VIF) dari seluruh variabel penelitian. Batas 

bawah nilai VIF adalah 0,1 atau batas atas nilai VIF adalah 10. Multikolinearitas 

terjadi bila nilai toleransi lebih kecil dari nilai 0,10 atau nilai VIF lebih besar dari 

nilai 10 (Ghozali, 2013). 

D. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya 

heteroskedastisitas pada variabel dengan cara  melihat apakah varian distribusi 

probabilitas residual variabel independen terlihat konsisten atau tidak pada seluruh 

data observasi. Penulis menggunakan Spearman Rho Test untuk uji 

heteroskedastisitas dengan cara mengkorelasikan antara variabel bebas dengan nilai 

residualnya. Bila terdapat indikasi adanya nilai korelasi yang signifikan di antara 

variabel bebas dengan nilai residualnya, maka terdapat adanya heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2013).  

3.7.  Model Statistik Multiple Regression 

Persamaan Regresi untuk seluruh variabel kontrol adalah sebagai berikut: 

𝑌 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4 + 𝛽5𝑋5 + 𝛽6𝑋6 + 𝛽7𝑋7 + 𝛽8𝑋8 +
 𝛽9𝑋9+∈               (14) 

Keterangan 

Y = Probabilitas Kegagalan Bank 𝛽9 = Koefisien NPL 

𝛽0 = Intercept 𝑋1 = Kreasi Likuiditas 

𝛽1 = Koefisien Kreasi Likuiditas 𝑋2 = Modal Bank 

𝛽2 = Koefisien Modal Bank 𝑋3 = Persaingan Bank 

𝛽3 = Koefisien Persaingan Bank 𝑋4 = PDB 

𝛽4 = Koefisien PDB 𝑋5 = Inflasi 

𝛽5 = Koefisien Inflasi 𝑋6 = Suku bunga 

𝛽6 = Koefisien Suku bunga 𝑋7 = ROA 

𝛽7 = Koefisien ROA 𝑋8 = LDR 

𝛽8 = Koefisien LDR 𝑋9 = NPL 
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3.8.  Model Statistik Mediation dan Moderation Penelitian 

Analisis mediasi merupakan salah satu metode statistic yang digunakan untuk 

mengevaluasi bukti pada penelitian dalam rangka menguji hipotesis tentang 

bagaimana beberapa variabel anteseden kausal X mentransmisikan pengaruhnya 

terhadap variabel konsekuen Y (Hayes, 2013). Model statistik moderation 

merupakan Moderator (W) yang menentukan kondisi di mana prediktor (X) 

berhubungan dengan hasil (Y) (Hayes, 2013). Selanjutnya Hayes (2018) 

menjelaskan moderasi menyiratkan efek interaksi, di mana memperkenalkan 

variabel moderasi mengubah arah atau besarnya hubungan antara dua variabel. Efek 

moderasi dapat berupa :  

1. Peningkatan, di mana peningkatan moderator akan meningkatkan efek 

prediktor (X) pada hasil (Y); 

2. Buffering, di mana peningkatan moderator akan mengurangi efek prediktor 

(X) pada hasil (Y);  

3. Antagonis, di mana peningkatan moderator akan membalikkan efek prediksi 

(X) pada hasil (Y). 

Untuk mengkonfirmasi variabel ketiga membuat efek moderasi pada 

hubungan antara dua variabel X dan Y, maka harus menunjukkan bahwa sifat 

hubungan ini berubah ketika nilai-nilai variabel moderasi (W) berubah. Hal ini 

dilakukan dengan memasukkan efek interaksi dalam model dan memeriksa apakah 

memang interaksinya itu signifikan dan dapat membantu menjelaskan variasi dalam 

variabel respons lebih baik dari sebelumnya. Dalam istilah yang lebih eksplisit, 

langkah-langkah berikut harus diikuti : 

1. Semua variabel dibuat standarisasi untuk membuat interpretasi lebih mudah 

dan untuk menghindari multikolinieritas. 

2. Jika menggunakan item menu regresi reguler dalam SPSS atau software 

lain, perlu membuat dummy kode kategori variabel dan secara manual 

membuat syarat kondisi variabel prediktor dan moderator. 
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3. Sesuai model regresi (block 1) memprediksi variabel hasil Y dari variabel 

prediktor X dan variabel moderator Y. Kedua efek serta model secara umum 

(R2) harus signifikan. 

4. Tambahkan efek interaksi ke model sebelumnya (blok 2) dan periksa untuk 

perubahan R2 yang signifikan serta efek signifikan oleh istilah interaksi 

baru. Jika keduanya signifikan, maka terjadi moderasi, 

a. Jika prediktor dan moderator tidak signifikan dengan term interaksi yang 

ditambahkan, maka telah terjadi moderasi total 

b. Jika prediktor dan moderator signifikan dengan term interaksi yang 

ditambahkan, maka moderasi telah terjadi, namun efek utama juga 

signifikan 

Berdasarkan gambar konseptual kerangka berpikir pada BAB II di atas, maka 

sesuai dengan model 59 pada buku Hayes (2018) dengan gambar konseptual 

diagram sebagai berikut : 

 

 

 

  

 

 

Gambar 3.1 Diagram Konseptual Model 59 
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Adapun model statistik diagram dari model di atas adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 3.2 Diagram Statistik Model 59 

Formula statistik kondisi efek tidak langsung X terhadap Y melalui Mi adalah 

sebagai berikut : 

𝑌 = (𝑎1𝑖 + 𝑎3𝑖𝑊)(𝑏1𝑖 + 𝑏2𝑖𝑊)   (11) 

 

Formula statistik kondisi efek langsung langsung X terhadap Y melalui Mi adalah 

sebagai berikut : 

𝑌 = 𝑐1′ +  𝑐3′𝑊    (12) 

 

Pada model 59 ini, terdapat dua outcome, pertama adalah modal yang kedua 

adalah probabilitas kegagalan bank. Model persamaan regresi pada outcome modal 

adalah sebagai berikut :  

 

𝑀𝐵 = 𝑎𝑜 + 𝑎1𝑖𝑋𝐾𝐿 + 𝑎2𝑖𝑊𝑇𝑃𝐵 + 𝑎3𝑖𝑋𝐾𝐿𝑊𝑇𝑃𝐵   (13) 

Pada gambar 3.2 terdapat 𝑋W (𝑋 × 𝑊) dan 𝑀𝑊 (𝑀 × 𝑊) merupakan interaksi 

antara variabel X dan W serta M dan W dalam pengaruhnya terhadap variabel 
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dependen. Interaksi statistik antara dua variabel independen dalam pengaruhnya 

terhadap variabel dependen ini merupakan istilah lain untuk moderasi (Hayes, 

2013).  Adapun model persamaan regresi pada outcome probabilitas kegagalan 

bank adalah seperti pada persamaan rumus (11) dan (12). 

 

3.9.  Uji Hipotesis dan Koefisien Determinasi (R2) 

Pengujian hipotesis dengan ditentukan bahwa hipotesis nol (H0) sebagai hipotesis 

yang menyatakan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependennya. Sedangkan hipotesis alternatif (Ha) adalah hipotesis yang 

menyatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependennya. 

A. Uji Simultan (Uji F) 

Dalam rangka mengetahui apakah variabel-variabel bebas penelitian secara 

bersama–sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, maka digunakan uji 

simultan atau uji F (Ghozali, 2013). Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses 

uji F ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,10 dengan derajat bebas (n - 

k), dimana n : jumlah observasi dan k : jumlah variabel. Adapun dasar 

menggunakan tingkat signifikansi 0,10 adalah mengingat data yang digunakan 

dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder mempunyai 

tingkat akurasi yang tinggi karena sumber data berasal dari laporan keuangan 

yang dipublikasikan oleh otoritas keuangan. Oleh karenanya dengan tingkat 

keyakinan 90%, penulis meyakini mampu merepresentasikan kondisi yang 

sebenarnya. 

2. Kriteria keputusan : 

a. Jika α > 0,10 maka kecocokan model penelitian ditolak 

b. Jika α < 0,10 maka kecocokan model penelitian diterima 
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B. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi R2 menjelaskan seberapa besar kemampuan model dalam 

menerangkan variabel terikatnya (Ghozali, 2013). Rentang nilai koefisien 

determinasi berada pada kisaran nol dan satu. Nilai R2 yang besar dan mendekati 

angka 1 berarti variabel-variabel independen mampu menjelaskan variasi pada 

variabel dependen dengan sangat baik serta memberikan informasi yang dibutuhkan 

dalam memprediksi variabel terikat. Sebaliknya, nilai R2 yang mendekati nol berarti 

variabel-variabel independen hanya mampu menjelaskan variabel dependen dengan 

sangat terbatas (Ghozali, 2013). 

C. Uji Parsial (Uji t) 

Uji parsial atau uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing–masing 

variabel bebas terhadap terhadap variabel dependen secara parsial (Ghozali, 2013). 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

1. Hipotesis masing-masing variabel bebas ditentukan, sebagai berikut : 

H0  Variabel bebas secara parsial atau individual tidak mempunyai pengaruh 

terhadap variabel terikat 

Ha Variabel bebas secara parsial atau individual mempunyai pengaruh 

terhadap variabel terikat 

2. Nilai p hitung dibandingkan dengan t tabel dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Variabel bebas secara parsial tidak mempunyai berpengaruh terhadap 

variabel terikat (H0 diterima) bila p hitung > 0,10 

b. Variabel bebas secara parsial mempunyai berpengaruh terhadap variabel 

terikat (H0 ditolak) bila p hitung < 0,10 

Pada penelitian ini pula, penulis menggunakan nilai tingkat signifikansi 0,10 

(α = 10%) dengan derajat bebas (n – k), dimana n = jumlah observasi dan k = 

jumlah variabel.  Apabila terdapat pengaruh antara variabel bebas dengan 

variabel terikat maka H0 diterima dan Ha ditolak, jika tingkat signifikansi lebih 

kecil dari 0,10. 
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D. Uji hipotesis Penelitian 

Uji hipotesis penelitian dengan menggunakan model 59 ini meliputi : 

1. Uji hipotesis simultan pertama dengan Ha yaitu :  

Terdapat efek moderasi persaingan bank pada pengaruh kreasi likuiditas 

terhadap modal bank. Terdiri dari tiga uji hipotesis parsial, dengan Ha :  

a. Terdapat pengaruh kreasi likuiditas terhadap modal bank. 

b. Terdapat pengaruh tingkat persaingan terhadap modal bank. 

c. Terdapat pengaruh interaksi kreasi likuiditas dan tingkat persaingan  

terhadap modal bank. 

2. Uji hipotesis simultan kedua dengan Ha,  yaitu : 

Terdapat proses kondisional modal dan tingkat persaingan bank pada pengaruh 

kreasi likuiditas terhadap probabilitas kegagalan bank. Terdiri dari tiga uji 

hipotesis parsial, dengan Ha : 

a. Terdapat pengaruh kreasi likuiditas terhadap probabilitas kegagalan bank. 

b. Terdapat pengaruh modal terhadap probabilitas kegagalan bank. 

c. Terdapat pengaruh tingkat persaingan terhadap probabilitas kegagalan bank. 

d. Terdapat pengaruh interaksi kreasi likuiditas dan tingkat persaingan 

terhadap probabilitas kegagalan bank. 

e. Terdapat pengaruh interaksi modal bank dan tingkat persaingan bank 

terhadap probabilitas kegagalan bank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


