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ABSTRACT 

Bank is a financial institution that is the most important affecting the economy of both 

micro and macro. The level of nonperforming loans usually occurs reflected by the ratio of 

Non-Performing Loan (NPL) that occurred in the bank. The lower NPL ratio, then the lower 

level of problem loans is happening, which means the better the condition of the bank. Non-

performing loans is one indicator in assessing the performance of the functions of the bank, 

which the bank is functioning as an intermediary institution. The aims of this study to analyze 

the influence of the credit portfolio, CAR, GDP value, BI rate and exchange rate on Non-

Performing Loan at National Private Banks (foreign exchange) in Indonesia.  

This study uses study design causality. The population in this study is a group of 

National Private Banks (foreign exchange) registered at Bank Indonesia. Total population of 

the study was 35 National Private Banks (foreign exchange) registered in Bank Indonesia 

period 2010 until 2014. This study uses a quantitative method with multiple regression 

analysis. 

The results of research and discussion can be concluded that credit portfolio, BI rate and 

exchange rate has influence on Non Performing Loan (NPL) at the National Private Banks 

(foreign exchange) in Indonesia. While Capital Adequency Ratio (CAR) and Gross Domestic 

Product (GDP) in real has no influence on Non Performing Loan at the National Private 

Banks (foreign exchange) in Indonesia. 

 

Keywords:  Credit Portfolio, Capital Adequency Ratio, Gross Domestic Product, BI 

Rate, Exchange Rate, Non Performing Loan 

 
 

PENDAHULUAN 

Bank umum konvensional saat ini 

memiliki pertumbuhan yang cukup pesat 

dibandingkan bank umum syariah oleh 

karena itu maka dipilih bank umum 

konvensional sebagai objek penelitian. 

Sebagian besar bank di Indonesia masih 

mengandalkan kredit sebagai pemasukan 

utama dalam membiayai operasionalnya. 

Namun tidak semua kredit yang 

digelontorkan tersebut bebas dari risiko, 

sebagian dari mereka memiliki risiko yang 

cukup besar dan dapat mengancam 

kesehatan bank.  Untuk itu, kualitas kredit 

haruslah sangat diperhatikan. Karena jika 

terjadi banyak kredit bermasalah maka 

akan sangat merugikan bank itu sendiri 

dari hal itulah mengapa bank umum 

konvensional dipilih sebagai objek 

penelitian.  

Bank umum konvensional dalam 

menjalankan usahanya tidak melibatkan 

nasabah dalam hal tanggung jawab atas 

risiko yang mungkin terjadi. Bank 
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No KELOMPOK TOTAL

BANK 2011 2012 2013 2014

1 BANK PERSERO 1.95 2.01 2.06 1.96 7.98 2.00

2 BANK DEVISA 3.43 2.15 1.59 1.79 8.96 2.24

3 BANK CAMPURAN 6.83 4.90 4.89 2.57 19.19 4.80

4 BANK ASING 1.97 4.63 4.87 1.8 13.27 3.32

TOTAL 14.18 13.69 13.41 8.12 49.40 12.35

RATA RATA 3.55 3.42 3.35 2.03 12.35 3.09

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia ( data diolah )

TAHUN

NPL ( % )

RATA 

RATA

konvensional sepenuhnya menerapkan 

sistem bunga. Bagi para nasabah yang 

telah mempercayakan dananya pada bank 

tersebut, maka bank harus menjamin 

pengembalian pokok beserta bunganya. 

Selanjutnya dana tersebut disalurkan 

kembali kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit. Selisih bunga antara bunga 

tabungan dengan bunga pinjaman tersebut 

yang menjadi keuntungan bank. 

Pada selisih tersebut letak risiko 

terbesar yang mungkin dialami oleh bank, 

karena bank harus tetap membayar 

pengembalian pokok nasabah beserta 

bunganya sesuai dengan kontrak yang 

disepakati, akan tetapi nasabah tidak ikut 

menanggung risiko kerugian yang 

mungkin terjadi karena kredit yang 

mungkin bermasalah.  

Masih diandalkannya kredit sebagai 

sumber pendapatan utama serta keharusan 

bank dalam memikul sendiri tanggung 

jawab akan risiko yang mungkin terjadi 

membuat bank umum konvensional lebih 

rentan terkena kredit bemasalah 

dibandingkan bank umum syariah. Tingkat 

terjadinya kredit bermasalah biasanya 

dicerminkan dengan rasio Non-Performing 

Loan (NPL) yang terjadi pada bank 

tersebut. Semakin rendah rasio NPL maka 

akan semakin rendah tingkat kredit 

bermasalah yang terjadi yang berarti 

semakin baik kondisi dari bank tersebut.  

Non-Performing Loan merupakan 

salah satu indikator dalam menilai kinerja 

fungsi bank, dimana fungsi bank adalah 

sebagai lembaga intermediary. Tingginya 

tingkat NPL menunjukkan kesehatan bank 

yang rendah karena banyak sekali terjadi 

kredit bermasalah di dalam kegiatan bank 

tersebut. Dengan mengetahui prosentase 

Non-Performing Loan yang terjadi pada 

suatu bank, maka masyarakat dan Bank 

Central (Bank Indonesia) dapat mengambil 

langkah yang bijak dalam menyikapi dan 

menghadapi bank tersebut. Tingginya rasio 

Non-Performing Loan dipengaruhi oleh 

banyak faktor, seperti faktor eksternal dan 

juga internal. Faktor eksternal contohnya 

adalah fenomena ekonomi yang terjadi 

baik secara global maupun nasional 

sementara untuk faktor internal contohnya 

adalah kebijakan-kebijakan kredit yang 

diambil oleh bank yang bersangkutan. 

Kebijakan-kebijakan kredit yang diambil 

meliputi penetapan suku bunga kredit, 

jangka waktu pembayaran/pelunasan, 

jenis-jenis kredit yang disediakan, dan 

lain-lain.  

Selain itu, kita juga melihat fakor-

faktor apa sajakah yang mempengaruhi 

terjadinya kenaikan rasio NPL karena 

dengan mengetahui faktor-faktor yang 

dapat memicu kemungkinan naiknya 

tingkat NPL maka bank akan dapat 

melakukan antisipasi terlebih dahulu dalam 

mempersiapkan kebijakan-kebijakan kredit 

yang akan dikeluarkan agar tetap 

memberikan keuntungan dan pendapatan 

yang maksimal bagi bank tanpa 

memperbesar kemungkinan naiknya angka 

Non-Performing Loan. Semakin tinggi 

tingkat Non-Performing Loan maka akan 

sangat mempengaruhi tingkat kesehatan 

bank yang akan menjalar pada tingkat 

kepercayaan masyarakat yang ingin 

menyimpan kelebihan dananya pada bank 

tersebut.  

 Pada peneltian ini, dimaksudkan 

untuk mempelajari faktor eksternal dan 

internal  yang mempengaruhi terhadap 

Non-Performing Loan pada bank umum 

konvensional di Indonesia. Seperti yang 

sudah dijelaskan sebelumnya periode 

penelitian dipilih pada saat kondisi rata 

rata NPL mengalami trend penurunan 

setiap tahunnya. Berikut ini merupakan 

tingkat perkembangan NPL Bank Umum 

di Indonesia menurut kelompok bank 

selama periode penelitian ( 2011 – 2014 ), 

dapat dilihat pada tabel 1 berikut : 
Tabel 1 

Non-Performing Loan (NPL) Bank Umum 

Menurut Kelompok Bank 

 Periode 2011-2014 (dalam %) 
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Pada Tabel 1 menggambarkan bahwa 

tingkat NPL Bank Umum menurut  

kelompok bank periode 2011 – 2014 relatif 

fluktuatif,  stabil, naik dan turun.  Pada 

tahun 2011 – 2012 NPL kelompok Bank 

Persero mengalami peningkatan 3,08%, 

kelompok Bank Devisa mengalami 

penurunan 37,31%, Bank Campuran  

mengalami penurunan 28,26% dan pada 

kelompok Bank Asing juga mengalami 

kenaikan cukup signifikan 135,03%. Pada 

tahun 2012 -2013 NPL kelompok Bank 

Persero mengalami peningkatan 2,48% 

kelompok Bank Devisa mengalami 

penurunan 26,05%, Bank Campuran  

mengalami penurunan 0,20% dan pada 

kelompok Bank Asing juga mengalami 

peningkatan 5,18% sedangkan pada 

periode tahun 2013 -2014 NPL kelompok 

Bank Persero mengalami penurunan 4,85% 

kelompok Bank Devisa mengalami 

peningkatan 12,58%, kelompok Bank 

Campuran  mengalami penurunan 47,44% 

dan pada kelompok Bank Asing juga 

mengalami penurunan 63,45%. Terlihat 

rata rata NPL pada tahun 2014 sudah di 

bawah 5% dan secara garis besar di tahun 

2014 perkembangan NPL Bank Umum  

menurut kelompok Bank di Indonesia terus 

mengalami penurunan. 

Berdasarkan latar belakang yang ada, 

maka rumusan masalah penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut :  

1. Apakah portofolio kredit berpengaruh 

positif terhadap Non Performing Loam 

(NPL) pada Bank Umum Swasta 

Nasional (devisa) di Indonesia? 

2. Apakah rasio Capital Adequency 

Ratio (CAR) berpengaruh negatif 

terhadap Non Performing Loan (NPL) 

pada Bank Umum Swasta Nasional 

(devisa) di Indonesia ? 

3. Apakah Gross Domestic Product 

(GDP) berpengaruh negatif terhadap 

Non Performing Loan pada Bank 

Umum Swasta Nasional (devisa) di 

Indonesia? 

4. Apakah BI Rate berpengaruh positif 

terhadap Non Performing Loan  (NPL)  

pada Bank Umum Swasta Nasional 

(devisa) di Indonesia? 

5. Apakah nilai tukar/kurs berpengaruh 

positif terhadap Non Performing Loan 

(NPL) pada Bank Umum Swasta 

Nasional (devisa) di Indonesia? 

Berdasarkan rumusan masalah tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh positif 

portofolio kredit terhadap tingkat Non 

Performing Loan pada Bank Umum 

Swasta Nasional (devisa) di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh negatif 

CAR terhadap tingkat Non Performing 

Loan pada Bank Umum Swasta 

Nasional (devisa di Indonesia. 

3. Untuk mengetahui pengaruh negatif 

GDP terhadap tingkat Non Performing 

Loan pada Bank Umum Swasta 

Nasional (devisa) di Indonesia. 

4. Untuk mengetahui pengaruh positif BI 

Rate terhadap tingkat Non Performing 

Loan pada Bank Umum Swasta 

Nasional (devisa) di Indonesia. 

5. Untuk mengetahui pengaruh positif 

nilai tukar/ kurs terhadap tingkat Non 

Performing Loan pada Bank Umum 

Swasta Nasional (devisa) di Indonesia. 

 

LANDASAN TEORI 

Asymetric Information & Moral Hazard 

Proses manajemen risiko kredit pada 

bank umum sebenarnya berkaitan dengan 

teori keagenan (agency theory).  Jensen & 

Meckling (1976) serta Eisenhardt (1989) 

menjelaskan bahwa hubungan keagenan 

terjadi bila seseorang atau lebih sebagai 

pemilik modal meminta orang lain (agen) 

untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai 

keinginan pemilik modal tersebut. Untuk 

itu pemilik modal memberikan 

kewenangan kepada agennya dalam 

pembuatan keputusan. Dalam suatu 

perusahaan perbankan, pemilik modal 

mendelegasikan keputusan bisnis kepada 

manajemen, termasuk didalamnya 

memberikan kewenangan pengambilan 

keputusan dalam strategi penghimpunan 

dana dan penyaluran kredit sebagai bisnis 
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utama. Hubungan pemilik modal dan 

manajemen (agen) yang diberi 

kewenangan tersebut dikatakan sebagai 

kontrak keagenan. Teori keagenan ini pada 

dasarnya dimaksudkan untuk memberikan 

solusi terhadap dua masalah utama dalam 

hubungan pemilik modal dan manajemen. 

Masalah keagenan yang pertama akan 

munculnya apabila keinginan atau tujuan 

dari pemilik modal dan manajemen tidak 

sejalan atau bahkan bertentangan, 

termasuk apabila pemilik modal ingin 

mengetahui apa yang sebenarnya 

dilakukan oleh manajemen. Manajemen 

bank umumnya memiliki motivasi untuk 

meningkatkan nilai perusahaan melalui 

peningkatan aset, sementara itu pemilik 

modal menginginkan perusahaan 

perbankan tersebut meningkatkan 

kekayaannya. Manajemen bank umum 

cenderung menghimpun dana masyarakat 

sebanyak-banyaknya untuk disalurkan 

kembali dalam bentuk kredit atau aktiva 

produktif lainnya. Hasil dari kegiatan ini 

selanjutnya digunakan untuk 

mengembangkan lagi kegiatan usaha bank 

sedemikian hingga aset bank tersebut dapat 

tumbuh cepat. Sementara itu pemilik 

modal lebih berkeinginan untuk 

membagikan hasil kegiatan usaha tersebut 

untuk meningkatkan kekayaannya. Berarti 

disini ada dua kepentingan yang berbeda 

antara pemilik modal dan manajemen. 

Lebih lanjut, pemilik modal kadang-

kadang juga ingin mengetahui aktivitas 

operasional manajemen dalam 

meningkatkan aset. Misalnya 

keingintahuan kepada siapa sajakah kredit 

atau aktiva produktif disalurkan sehingga 

menghasilkan laba yang tinggi. 

Pemilik modal dan manajemen dalam 

hubungan keagenan ini selalu berupaya 

untuk memaksimalkan utilitasnya masing-

masing, serta memiliki keinginan dan 

motivasi yang berbeda sehingga 

manajemen tidak akan selalu bertindak 

sesuai keinginan pemilik modal. 

Ketidaksesuaian keinginan, motivasi dan 

utilitas antara keduanya sering 

mengakibatkan timbulnya kemungkinan 

pihak manajemen melakukan tindakan 

yang merugikan pemegang saham. Adanya 

permasalahan ini, maka perlu dicarikan 

solusinya. Pemilik modal dapat 

memecahkan permasalahan ini dengan 

memberikan kompensasi yang sesuai 

kepada manajemen, serta dengan 

mengeluarkan biaya monitoring dengan 

maksud untuk membatasi tindakan 

manajemen yang tidak sesuai dengan 

keinginannya. Biaya yang timbul atas 

kegiatan ini disebut dengan biaya 

keagenan (agency cost). Biaya keagenan 

terdiri dari biaya pemantauan, biaya audit, 

biaya penempatan direktur dan/atau 

komisaris yang mewakili kepentingan 

pemilik modal serta meminta pelaporan 

secara periodik. Pemberian kompensasi 

dalam bentuk biaya keagenan ini 

diharapkan dapat mengurangi perilaku 

tidak etis manajemen dan manajemen tidak 

cenderung untuk melakukan tindakan 

sesuai harapan pemilik modal. 

Permasalahan lain dari teori keagenan 

adalah keinginan pemilik modal untuk 

mengetahui apa yang dilakukan oleh 

manajemen. Kesulitan pihak pemilik 

modal untuk menelusuri informasi tentang 

kegiatan yang dilakukan oleh pihak 

manajemen disebut sebagai informasi 

asimetri.  

Keberadaan dana masyarakat dalam 

bisnis perbankan menuntut pengurus dan 

staf perbankan memperhatikan 

kepentingan stakeholder dan tidak hanya 

kepentingan shareholder. Definisi 

stakeholder telah berubah secara 

substansial selama empat dekade terakhir. 

Pada awalnya, pemegang saham dipandang 

sebagai satu-satunya stakeholder 

perusahaan. Pandangan ini didasarkan 

pada argumen yang disampaikan Friedman 

(Freeman, 1984) yang mengatakan bahwa 

tujuan utama perusahaan adalah untuk 

memaksimumkan kemakmuran 

pemiliknya. Freeman (1984) mengkritik 

pandangan ini dan memperluas definisi 

stakeholder dengan memasukkan 

konstituen yang lebih banyak, termasuk 

kelompok yang dianggap tidak 
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menguntungkan (adversarial group), 

seperti pihak yang memiliki kepentingan 

tertentu dan regulator. Kritik Freeman 

mengakibatkan stakeholder theory 

umumnya berkaitan dengan cara-cara yang 

digunakan perusahaan untuk memuaskan 

kepentingan stakeholdernya. Kekuatan 

stakeholder berhubungan dengan postur 

strategis (strategic posture) yang diadopsi 

oleh perusahaan. Postur strategis 

menggambarkan model reaksi yang 

ditunjukkan  oleh pengambil keputusan 

kunci perusahaan terhadap tuntutan sosial. 

Stakeholder theory adalah teori 

manajemen organisasi dan etika bisnis 

yang mengutamakan moral dan nilai dalam 

pengelolaan organisasi (Freeman, 1984). 

Pada perusahaan seperti perbankan, maka 

stakeholder theory lebih memiliki peran 

daripada agency theory, hal ini disebabkan 

dominannya penggunaan dana masyarakat 

dalam bisnis perbankan. Donalson dan 

Preston (1995) menjelaskan bahwa inti 

dari teori ini didasarkan pada aspek 

normatif termasuk identifikasi moral dan 

petunjuk filosofis dalam mengelola dan 

mengoperasionalkan perusahaan. 

Perusahaan seperti perbankan memiliki 

kewajiban moral kepada stakeholdernya. 

 

Pengertian Bank 

Bank berasal dari bahasa Italia banco 

yang artinya bangku. Bangku inilah yang 

digunakan oleh para bankir untuk melayani 

kegiatan operasionalnya kepada nasabah, 

lalu istilah ini berubah populer dan resmi 

menjadi bank (Hasibuan, 2006). Menurut 

UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 

10 Tahun 1998, yaitu: 

Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, 

dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup masyarakat banyak. 

Menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Pasal 5 Nomor 10 Tahun 1998, 

terdapat dua jenis bank yang dibagi 

menjadi Bank Umum dan Bank 

Perkreditan Bank. Bank Umum di sini 

adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional dan atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran. 

 

Pengertian Kredit 

Bank melakukan pengelolaan uang 

masyarakat dan memutarnya dalam 

berbagai macam investasi untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Salah satunya yaitu dalam bentuk kredit. 

Menurut UU No. 10 Tahun 1998, yaitu: 

Kredit adalah penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan 

atau kesepakatan pinjam-meminjam 

antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka 

waktu tertentu dengan pemberian 

bunga. 

Sedangkan menurut (Susilo dkk., 2006), 

Kredit adalah penyediaan uang atau 

tagihan berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam meminjam antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi kewajibannya 

setelah jangka waktu tertentu. 

 Dari pernyataan di atas dapat 

disimpulkan bahwa kredit merupakan 

sejumlah nominal tertentu yang 

dipercayakan kepada pihak lain dengan 

penangguhan waktu tertentu yang dalam 

pembayarannya akan disertakan adanya 

tambahan berupa bunga sebagai 

kompensasi atas risiko yang ditanggung 

oleh pihak yang memberikan pinjaman. 

Bahwa didalam pemberian kredit, unsur 

kepercayaan adalah hal yang sangat 

mendasar yang menciptakan kesepakatan 

antara pihak yang memberikan kredit dan 

pihak yang menerima kredit untuk dapat 

melaksanakan hak dan kewajiban yang 

telah disepakati, baik dari jangka waktu 

peminjaman sampai masa pengembalian 

kredit serta imbalan yang diperoleh 

pemberi pinjaman sebagai risiko yang 
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ditanggung jika terjadi pelanggaran atas 

kesepakatan yang telah dibuat. 

 

Pengertian Risiko Kredit 

Risiko kredit (credit risk) menurut BIS 

dalam laporannya tahun 1996 didefinisikan 

sebagai berikut : “Credit risk / exlosure : 

the risk that a counterparty will not settle 

an obligation for full value, either when 

due or at any time thereafter. In exchange 

for value system, the risk is generally 

defined to include replacement risk and 

principal risk”.  Jadi risiko kredit 

didefinisikan bahwa risiko kredit terjadi 

jika debitur tidak dapat memenuhi seluruh 

kewajibannya baik berupa hutang pokok, 

bunga dan biaya-biaya lainnya pada saat 

jatuh tempo atau melewati batas waktu 

jatuh tempo. Bank Indonesia 

mendefinisikan risiko kredit seperti yang 

tercantum dalam Peraturan BI No. 

5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang 

Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank 

Umum, risiko kredit diartikan sebagai 

risiko yang timbul sebagai akibat 

kegagalan counterparty dalam memenuhi 

kewajibannya. 

 

Non-Performing Loan (NPL)  

Status NPL pada prinsipnya 

didasarkan pada ketepatan waktu bagi 

nasabah untuk membayarkan kewajiban, 

baik berupa pembayaran bunga maupun 

pengembalian pokok pinjaman. Proses 

pemberian dan pengelolaan kredit yang 

baik diharapkan dapat menekan NPL 

sekecil mungkin. Dengan kata lain, 

tingginya NPL sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan Bank dalam menjalankan 

proses pemberian kredit dengan baik 

maupun dalam hal pengelolaan kredit, 

termasuk tindakan pemantauan 

(monitoring) setelah kredit disalurkan dan 

tindakan pengendalian bila terdapat 

indikasi penyimpangan kredit maupun 

indikasi gagal bayar (Djohanputro dan 

Kountur, 2007). 

Bank Indonesia telah menentukan 

untuk Non-Performing Loan (NPL) 

sebesar 5%. Apabila Bank mampu 

menekan rasio NPL dibawah 5%, maka 

potensi keuntungan yang akan diperoleh 

akan semakin besar, karena bank-bank 

akan semakin menghemat uang yang 

diperlukan untuk membentuk cadangan 

kerugian kredit bermasalah atau 

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif 

(PPAP). 

 

Portofolio Kredit 

Portofolio didefinisikan sebagai 

pembagian atau penyebaran pada beberapa 

sektor guna meminimalisasi risiko yang 

dapat terjadi. Ini berlaku baik untuk 

sekuritas, industri, maupun penyebaran 

pada bagian lainnya. Selain itu Portofolio 

dapat diartikan sebagai studi tentang 

seorang investor individual mencapai 

pengembalian maksimum yang diharapkan 

dari portofolio yang berbeda-beda di mana 

masing-masing mempunyai tingkat risiko 

tertentu.   

Pada penelitian ini tingkat portofolio 

kredit digambarkan dengan rasio total 

kredit yang diberikan dibagi dengan total 

aset sebagai ukuran Loan to Aset Ratio. 

Loan to Asset Ratio merupakan rasio 

yang membandingkan antara jumlah 

portofolio kredit yang dimiliki oleh suatu 

bank dengan total aset yang dimiliki. Bank 

dengan tingkat portofolio kredit yang 

tinggi akan memiliki resiko yang tinggi 

pula, sehingga kemungkinan masalah 

kredit macet sangat mungkin terjadi. 

Menurut Jimenez et.al (2007) bank yang 

cenderung menjaga tingkat portofolio 

kredit memiliki resiko yang lebih rendah 

dibandingkan bank dengan tingkat 

portofolio kredit yang tinggi.  

 

Capital Adequacy Ratio (CAR) 

CAR merupakan indikator terhadap 

kemampuan bank untuk menutupi 

penurunan aktivanya sebagai akibat dari 

kerugian-kerugian bank yang disebabkan 

oleh aktiva yang berisiko (Lukman 

Dendawijaya, 2009:121). Semakin tinggi 

CAR maka semakin baik kemampuan bank 

tersebut untuk menanggung risiko dari 

setiap kredit atau aktiva produktif yang 
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berisiko.Besarnya CAR diukur dari rasio 

antara modal bank terhadap Aktiva 

Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). 

Menurut PBI No. 10/15/PBI/2008 Pasal 2 

Bank wajib menyediakan modal minimum 

sebesar 8% (delapan persen) dari Aset 

Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). 

Sebuah bank mengalami risiko modal 

apabila tidak dapat menyediakan modal 

minimum sebesar 8%. 

 

Gross Domestic Product 

Gross domestic product (GDP) digunakan 

untuk mengukur semua barang dan jasa 

yang dihasilkan oleh suatu negara dalam 

periode tertentu. 

Stiglitz dan Walsh (2006) 

menjelaskan bahwa GDP menyediakan 

penilaian terbaik untuk mengukur tingkat 

produksi. Akan tetapi perubahan sifat dasar 

produksi dari bentuk pertumbuhan dalam 

underground economy menjadi bentuk 

inovasi teknologi baru bisa memengaruhi 

kemampuan GDP untuk menyediakan 

gambaran yang akurat mengenai kinerja 

ekonomi. Lebih jauh GDP 

menggambarkan keseluruhan tingkat 

aktivitas ekonomi dalam sebuah negara, 

yaitu jumlah barang dan jasa yang 

diproduksi untuk sebuah pasar. Hal itu 

menunjukkan bahwa Gross domestic 

product (GDP) adalah indikator dari 

pertumbuhan ekonomi yang merupakan 

ukuran  penting dalam menjelaskan kinerja 

ekonomi yang secara langsung merupakan 

kinerja dari pelaku ekonomi yang 

menyediakan barang dan jasa termasuk 

industri perbankan. 

 

BI Rate 

BI Rate adalah kebijakan yang 

dibuat oleh Bank Indonesia mengenai suku 

bunga, yang diumumkan kepada publik 

yang mencerminkan sikap atau stance 

kebijakan moneter. 

Kenaikan BI Rate yang diikuti 

dengan kenaikan suku bunga kredit bank 

dapat menyebabkan meningkatnya kredit 

bermasalah sebab beban bunga yang harus 

ditanggung debitur akan semakin berat.  

Nilai tukar ( kurs ) 

Nilai tukar atau dikenal pula sebagai 

kurs dalam keuangan adalah sebuah 

perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar 

mata uang terhadap pembayaran saat kini 

atau di kemudian hari, antara dua mata 

uang masing-masing negara atau wilayah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

Hipotesis Penelitian 

H1 : Portofolio Kredit berpengaruh 

positif terhadap NPL 

H2 :  CAR berpengaruh negatif terhadap 

NPL 

H3  :  GDP  berpengaruh negatif terhadap 

NPL 

H4  :  BI Rate berpengaruh positif 

terhadap NPL 

H5 : Nilai tukar (kurs) berpengaruh 

positif terhadap NPL 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan 

penelitian kausalitas, yaitu penelitian yang 

menganalisis hubungan kausalitas antar 

variabel yang ada dalam penelitian sesuai 

dengan hipotesis yang telah disusun.  
 

Batasan Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

kelompok Bank Umum Swasta (Devisa) 
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yang terdaftar di Bank Indonesia  yang 

masuk kategori peringkat bank kelompok 

buku 3 dengan kepemilikan modal inti Rp. 

5 triliun sd Rp. 30 triliun per 31 Desember 

2014. Adapun periode penelitian tahun 

2010 sampai dengan 2014 sebanyak 9 

Bank Umum Swasta (Devisa) yang ada di 

Indonesia. 
 

Identifikasi Variabel Penelitian 

1. Variabel terikat ( dependent variabel ) 

Variabel terikat merupakan variabel 

yang dipengaruhi atau menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas. Dalam 

penelitian ini yang digunakan sebagai 

variabel terikat yaitu Non Performing 

Loan. 

2. Variabel bebas (independent variabel ) 

Variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi penyebab terjadinya  

perubahan atau timbulnya variabel terikat. 

Dalam penelitian ini variabel bebasnya 

adalah GDP, BI Rate dan Nilai tukar 

(kurs), dalam kaitannya faktor eksternal 

yaitu variabel makro ekonomi dan faktor 

internal perbankkan antara lain portofolio 

kredit dan CAR. 
 

Definisi Operasional Variabel dan 

Pengukuran Variabel 

Non Performing Loan 

Rasio NPL merupakan salah satu 

faktor untuk menilai suatu bank dapat 

dikatakan sehat atau tidak. Jika NPL 

menurun maka bank dikatakan dalam 

kondisi yang sedang baik pula. Adanya 

ketentuan dari Bank Indonesia bahwa 

setiap bank sebaiknya menjaga NPL-nya 

dibawah 5%. 

 
Portofolio Kredit 

Tingkat portofolio kredit pada 

penelitian ini digambarkan dengan Loan to 

Asset Ratio (LAR) yaitu rasio 

perbandingan antara  total kredit yang 

diberikan dibagi dengan total aset yang 

dimiliki.   

Bank yang memiliki tingkat 

portofolio kredit yang tinggi akan memiliki 

tingkat resiko yang tinggi pula dengan kata 

lain bank cenderung akan memiliki tingkat 

NPL yang tinggi. Semakin tinggi rasio 

LAR ini maka mengidentifikasikan bahwa 

sebuah memiliki tingkat likuiditas yang 

rendah. 

 

Capital Adequency Ratio ( CAR ) 

Capital Adequacy Ratio (CAR) 

merupakan rasio yang memperlihatkan 

kemampuan bank dalam memenuhi 

pembiayaan dari aktiva bank yang 

mengandung resiko ( kredit, penyertaan, 

surat berharga, tagihan pada bank lain ).  

Semakin tinggi CAR maka semakin 

baik kemampuan bank tersebut untuk 

menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva 

produktif yang berisiko. Jika nilai CAR 

tinggi maka bank tersebut mampu 

membiayai kegiatan operasional dan 

memberikan kontribusi yang cukup besar 

bagi profitabilitas. 
 

Pertumbuhan Gross Domestic Product  

Gross Domestic Product adalah total 

nilai uang dari semua barang, jasa, yang 

diproduksi dalam suatu perekonomian 

selama satu tahun (Christopher dan 

Bryan,1997).  

Pertumbuhan GDP dapat dirumuskan 

sebagai berikut :  

 
BI Rate 

Kebijakan BI rate yang ditetapkan 

oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia 

setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan, 

dinyatakan dalam persen (%). Data diambil 

dari website Bank Indonesia  

(www.bi.go.id ) berupa data bulanan mulai 

dari Januari 2010 sampai dengan 

Desember 2014. 

Nilai tukar ( kurs )  

Nilai tukar yang dimaksud merupakan 

Kurs IDR terhadap USD merupakan nilai 

tukar rupiah terhadap dollar Amerika 

Serikat. Dalam penelian ini menggunakan 

mata uang IDR (Indonesian Rupiah) 

sebagai mata uang domestik dengan USD 

(United State Dollar) sebagai mata uang 

http://www.bi.go.id/
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Descriptive Statis tics

45 .73 4.36 2.2398 .80597

45 40.79 79.64 67.2602 8.29029

45 11.86 22.27 15.3453 2.15996

45 .74 1.24 .9840 .19216

45 5.77 7.53 6.5680 .56825

45 1.19 3.02 1.9780 .72977

45

NPL

LAR

CAR

GDP

BI Rate

Nilai Tukar/Kurs

Valid N (lis tw ise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

asing. Pada penelitian ini yang digunakan 

adalah volatilitas kurs tengah selama 1 

tahun, Data nilai kurs diambil dari website 

Bank Indonesia ( www.bi.go.id ) adalah 

data kurs tengah tiap akhir bulan mulai 

Januari 2010 sampai dengan Desember 

2014. 

Populasi dan Tehnik Sampling 

Jumlah populasi dari penelitian ini 

adalah 35 Bank Umum Swasta Nasional 

(devisa) yang terdaftar di Bank Indonesia 

periode 2010 hingga periode 2014.  

Penelitian ini menggunakan Teknik 

purposive sampling. Teknik purposive 

sampling yaitu “teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu”. 

 

Teknik Analisis Data  

Analisis regresi berganda dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

pengaruh portofolio kredit, CAR, GDP, BI 

Rate dan nilai tukar/kurs terhadap NPL 

pada bank umum swasta nasional devisa 

periode tahun 2010-2014. 

 

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN 

DAN ANALISIS DATA 
Tabel 2 

Nama Perusahaan Sebagai Sampel Penelitian 

 

NO NAMA BANK

1 PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk

2 PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk

3 PT. BANK PANIN, Tbk

4 PT. BANK PERMATA, Tbk

5 PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk

6 PT. BANK OCBC NISP, Tbk

7 PT. BANK UOB INDONESIA

8 PT. BUKOPIN , Tbk

9 PT. BANK MEGA , Tbk  
 

ANALISIS DATA 

Analisis Deskriptif 

Tabel 3 

Hasil Analisis Deskripsi Data 

 

 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa 

jumlah observasi dalam penelitian ini 

adalah 45 yang terdiri dari 9 sampel 

perusahaan selama 5 tahun pengamatan.  

Nilai rata-rata (mean) dari Portofolio 

Kredit  (LAR) adalah sebesar 67.2602 

dengan nilai maksimum 79.64 dan nilai 

minimum 40.79. Nilai minimum ini 

dialami oleh Bank Mega, Tbk. tahun 2012 

dan nilai maksimum dialami oleh Bank 

Panin Tbk tahun 2010. Tingginya LAR 

pada bank ini menjadi indikator bahwa PT. 

Bank Panin, Tbk memiliki tingkat 

likuiditas yang rendah karena mayoritas 

portofolio asset didominasi oleh kredit dan 

kurangnya penyebaran pendanaannya 

untuk asset produktif lainnya, yang 

meliputi surat berharga dan penempatan 

bank lain.  

Nilai rata-rata (mean) dari CAR 

adalah sebesar 15.3453 dengan nilai 

maksimum 22.27 dan nilai minimum 

11.86. Nilai minimum ini dialami oleh 

Bank Mega Tbk tahun 2011 dikarenakan 

meningkatknya kinerja modalnya 

khususnya adanya ekspansi dan 

pembiayaan kredit yang tinggi. Sedangkan 

nilai maksimum tersebut berasal dari Bank 

UOB Indonesia tahun 2010. Nilai CAR 

yang besar tersebut disebabkan pada tahun 

2010 terjadi merger antara Bank UOB 

Buana dan Bank UOB Indonesia menjadi 

Bank UOB Indonesia yang berdampak 

adanya penambahan modal sebagai 

dampak aktivitas penggabungan usaha 

tersebut. 

Nilai rata-rata (mean) dari Non 

Performing Loan (NPL) adalah 2.2398 

dengan nilai minimum 0.73 dan nilai 

maksimum sebesar 4.36. Nilai penyebaran 

datanya adalah 0.80597. Nilai NPL 

minimum dialami oleh Bank NISP OCBC, 

Tbk pada tahun 2013, hal ini selama 

periode tersebut bank mampu berhati hati 

dalam penyaluran kreditnya dan cukup 

efisien dalam pengelolaan kualitas 

kreditnya sehingg kredit bermasalahnya 

menjadi kecil sehingga bank tidak terlalu 

banyak membentuk biaya pencadangan 

kredit bermasalahnya tersebut ( CKPN ) 

http://www.bi.go.id/
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sehingga mampu menekan biaya 

operasional. Nilai  maksimum NPL 

dialami oleh  Bank Panin, Tbk pada tahun  

2010, tingginya nilai NPL ini dikarenakan 

bank kurang efisien dalam pengelolaan 

kualitas kreditnya dan juga dalam 5 tahun 

terakhir cukup agresif dalam ekspansi 

penyaluran kreditnya. Kondisi ini 

menyebabkan bank harus mealokasikan 

biaya pencadangan kredit bermasalahnya 

lebih besar yang berdampak akan 

mengurangi profit dan modal bank tersebut 

yang akan digunakan untuk melakukan 

investasi maupun inovasi baru. 

 

Analisis Regresi 
Tabel 4 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda  

 
 

Berdasarkan Tabel 4diatas maka dapat 

dirumuskan persamaan regresi regresi 

sebagai berikut : 
NPL = -2.810 + 0.029 LAR - 0.009 CAR +  

0.410 GDP + 0.550 BI Rate - 0.384 Kurs + e 

Interpretasi dari model diatas adalah 

sebagai berikut : 

a. Besarnya konstanta ( 0 ) = -2.810 

menunjukkan besarnya Non 

Performing Loan (NPL) bilamana 

tidak ada pengaruh dari Portofolio 

Kredit, CAR, GDP, BI Rate, dan Nilai 

Tukar/Kurs atau dapat dikatakan 

bahwa nilai Portofolio Kredit, CAR, 

GDP, BI Rate, dan Nilai Tukar/Kurs 

adalah nol atau konstan. 
b. Koefisien regresi untuk Portofolio 

Kredit (LAR) = 0.029 menunjukkan 

apabila Portofolio Kredit mengalami 

kenaikan sebesar satu satuan maka Non 
Performing Loan (NPL) akan 

mengalami peningkatan sebesar 0.029 

dengan asumsi CAR, GDP, BI Rate, dan 

Nilai Tukar/Kurs adalah konstan. 

c. Koefisien regresi untuk CAR = -0.009 

menunjukkan apabila CAR mengalami 

kenaikan sebesar satu satuan maka Non 

Performing Loan (NPL) akan 

mengalami penurunan sebesar 0.009 

dengan asumsi Portofolio Kredit, GDP, 

BI Rate, dan Nilai Tukar/Kurs adalah 

konstan. 

d. Koefisien regresi untuk GDP = 0.410  

menunjukkan apabila GDP mengalami 

kenaikan sebesar satu satuan maka Non 

Performing Loan (NPL) akan 

mengalami peningkatan sebesar 0.410 

dengan asumsi Portofolio Kredit, CAR, 

BI Rate, dan Nilai Tukar/Kurs adalah 

konstan. 

e. Koefisien regresi untuk BI Rate = 0.550 

menunjukkan apabila BI Rate 

mengalami kenaikan sebesar satu satuan 

maka Non Performing Loan (NPL) akan 

mengalami peningkatan sebesar 0.550 

dengan asumsi Portofolio Kredit, CAR, 

GDP, dan Nilai Tukar/Kurs adalah 

konstan. 

f. Koefisien regresi untuk Nilai 

Tukar/Kurs = -0.384 menunjukkan 

apabila Nilai Tukar/Kurs mengalami 

kenaikan sebesar satu satuan maka Non 

Performing Loan (NPL) akan 

mengalami penurunan sebesar 0.384 

dengan asumsi Portofolio Kredit, CAR, 

GDP, dan BI Rate adalah konstan. 

Dalam analisis regresi linear berganda 

ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu :  

 

1. Uji Simultan (Uji F) 

Untuk menguji pengaruh secara 

simultan atau bersama-sama dari variabel 

Portofolio Kredit (LAR), CAR, GDP, BI 

Rate, dan Nilai Tukar/Kurs terhadap Non 

Performing Loan (NPL), maka dilakukan 

uji F. Kemudian berdasarkan hasil uji F 

sesuai perhitungan dengan menggunakan 

bantuan software SPSS dapat dilihat pada 

lampiran seperti pada tabel berikut ini : 
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Tabel 5 

Analisis Regresi Uji Simultan (Uji F) 

 
 

Berdasarkan perhitungan dengan 

menggunakan SPSS didapatkan nilai 

tingkat signifikan sebesar 0.043, dimana 

tingkat signifikan kurang dari level alpha 

sebesar 0,05, sehingga variabel Portofolio 

Kredit, CAR, GDP, BI Rate, dan Nilai 

Tukar/Kurs secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap Non Performing Loan (NPL). 

2. Uji Koefisien Determinasi 

Tabel 6 

Analisis Regresi Model Summary  

R R square 

0.496 0.246 

 

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat 

dilihat pengaruh antara Portofolio Kredit 

(LAR), CAR, GDP, BI Rate, dan Nilai 

Tukar/Kurs terhadap Non Performing Loan 

(NPL). Dari tabel diatas diketahui bahwa R 

yang menunjukkan angka korelasi adalah 

sebesar 0.496, yang berarti pengaruh 

antara Portofolio Kredit (LAR), CAR, 

GDP, BI Rate, dan Nilai Tukar/Kurs 

terhadap Non Performing Loan (NPL) 

adalah sedang dengan parameter 

pengukuran nilai korelasi antara 0.4-0.59. 

Kemudian dari tabel diatas dapat dilihat 

pula besarnya nilai koefisien determinasi 

R-Square sebesar 0.246, yang 

menunjukkan prosentase besarnya Non 

Performing Loan (NPL) dapat 

diprediksi/dijelaskan oleh masing-masing 

variabel bebas Portofolio Kredit (LAR), 

CAR, GDP, BI Rate, dan Nilai 

Tukar/Kurs. Dari tabel 4.9 di atas dapat 

disimpulkan bahwa kelima variabel bebas 

Portofolio Kredit (LAR), CAR, GDP, BI 

Rate, dan Nilai Tukar/Kurs dapat 

menjelaskan variabel terikat yakni Non 

Performing Loan (NPL) sebesar 75.4 %. 

3. Uji Parsial (Uji t) 

Kemudian untuk menguji pengaruh 

masing-masing variabel secara parsial, 

maka digunakan uji t yang menunjukkan 

pengaruh secara parsial dari masing-

masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Kemudian berdasarkan hasil uji t 

sesuai perhitungan dengan menggunakan 

bantuan sofware SPSS dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 
Tabel 7 

Analisis Regresi Uji Parsial (Uji t) 
 

Variabel T Sig. 

Portofolio Kredit (LAR) → 

NPL 
2.122 0.040 

CAR → NPL -0.173 0.864 

GDP → NPL 0.682 0.499 

BI Rate → NPL 2.344 0.024 

Nilai Tukar/Kurs → NPL -2.083 0.044 

 

Berdasarkan perhitungan dengan 

menggunakan SPSS didapatkan nilai 

tingkat signifikan sebesar 0.040, dimana 

tingkat signifikan lebih kecil dari level 

alpha sebesar 0,05, sehingga didapatkan 

kesimpulan bahwa variabel Portofolio 

Kredit berpengaruh signifikan terhadap 

Non Performing Loan (NPL).  

Berdasarkan perhitungan dengan 

menggunakan SPSS didapatkan nilai 

tingkat signifikan sebesar 0.864, dimana 

tingkat signifikan lebih besar dari level 

alpha sebesar 0,05, sehingga didapatkan 

kesimpulan bahwa Capital Adequacy Ratio 

(CAR) berpengaruh tidak signifikan 

terhadap Non Performing Loan (NPL).  

Berdasarkan perhitungan dengan 

menggunakan SPSS didapatkan nilai 

tingkat signifikan sebesar 0.499, dimana 

tingkat signifikan lebih besar dari level 

alpha sebesar 0,05, sehingga didapatkan 

kesimpulan bahwa Gross Domestic 

Product berpengaruh tidak signifikan 

terhadap Non Performing Loan (NPL).  

Berdasarkan perhitungan dengan 

menggunakan SPSS didapatkan nilai 

tingkat signifikan sebesar 0.024, dimana 
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tingkat signifikan lebih kecil dari level 

alpha sebesar 0,05, sehingga didapatkan 

kesimpulan bahwa BI Rate berpengaruh 

signifikan terhadap Non Performing Loan 

(NPL).  

Berdasarkan perhitungan dengan 

menggunakan SPSS didapatkan nilai 

tingkat signifikan sebesar 0.044, dimana 

tingkat signifikan lebih kecil dari level 

alpha sebesar 0,05, sehingga didapatkan 

kesimpulan bahwa nilai tukar (kurs) 

berpengaruh signifikan terhadap Non 

Performing Loan (NPL).  

 

Pembahasan 
Berikut ini pembahasan dari hipotesis 

penelitian yang sudah dilakukan, 

diantaranya : 

1. Portofolio Kredit dan Non Performing 

Loan (NPL) 

Berdasarkan tabel 7 pengujian pertama 

dilakukan terhadap portofolio kredit (L_A) 

diperoleh t-hitung 2.122 dengan nilai 

signifikansi 0.040 yang lebih kecil dari 

tingkat signifikan (0,05). Nilai variabel 

portofolio kredit (L_A) memberikan hasil 

estimasi tanda koefisien positif signifikan 

sesuai dengan tanda dari hipotesis awal. 

Semakin tinggi portofolio kredit akan 

menyebabkan semakin tinggi risiko yang 

akan diterima oleh bank. Hasil tersebut 

menunjukkan variable portofolio kredit 

(L_A) berpengaruh signifikan terhadap 

Non Performing Loan (NPL). Dengan 

demikian, hipotesis alternatif pertama yang 

menyatakan bahwa Portofolio Kredit 

berpengaruh positif signifikan terhadap 

NPL, diterima.  

2. Capital Adequacy Ratio (CAR) dan 

Non Performing Loan (NPL) 

Berdasarkan tabel 7 pengujian kedua 

dilakukan terhadap Capital Adequacy 

Ratio (CAR) diperoleh t-hitung -0.173 

dengan nilai signifikansi 0.864 yang lebih 

besar dari tingkat signifikan (0,05). Hasil 

tersebut menunjukkan variabel Capital 

Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap Non 

Performing Loan (NPL). Dengan 

demikian, hipotesis alternatif kedua yang 

menyatakan bahwa CAR berpengaruh 

negatif signifikan terhadap NPL, ditolak. 

Temuan ini tidak konsisten dengan temuan 

penelitian sebelumnya yaitu penelitian 

Hermawan Soebagio (2005) bahwa CAR 

mempunyai pengaruh negatif signifikan 

terhadap terjadinya NPL. Tidak 

terbuktinya CAR nya pada penelitian ini 

dapat disebabkan  oleh perbedaan sampel 

penelitian atau periode penelitian dengan 

penelitian penelitian sebelumnya. 

3. Gross Domestic Product dan Non 

Performing Loan (NPL) 

Berdasarkan tabel 7 pengujian ketiga 

dilakukan terhadap Gross Domestic 

Product diperoleh t-hitung 0.682 dengan 

nilai signifikansi 0.499 yang lebih besar 

dari tingkat signifikan (0,05). Hasil 

tersebut menunjukkan variabel Gross 

Domestic Product (GDP)  berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap Non 

Performing Loan (NPL). Dengan 

demikian, hipotesis alternatif ketiga yang 

menyatakan bahwa GDP berpengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap NPL 

ditolak. Temuan ini tidak konsisten dengan 

temuan penelitian sebelumnya yaitu 

penelitian Tegar Setiafandy (2014) yang 

menyatakan bahwa GDP berpengaruh 

negatif tidak signikan terhadap terjadinya 

NPL. Tidak terbuktinya variabel GDP pada 

penelitian ini dapat disebabkan  oleh 

perbedaan sampel penelitian atau periode 

penelitian dengan penelitian penelitian 

sebelumnya. 

4. BI Rate dan Non Performing Loan 

(NPL) 

Berdasarkan tabel 7 pengujian 

keempat dilakukan terhadap BI Rate 

diperoleh t-hitung 2.344 dengan nilai 

signifikansi 0.024 yang lebih kecil dari 

tingkat signifikan (0,05). Hasil tersebut 

menunjukkan variabel BI Rate 

berpengaruh positif signifikan terhadap 

Non Performing Loan (NPL). Dengan 

demikian, hipotesis alternatif keempat 

yang menyatakan bahwa BI Rate 
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berpengaruh positif signifikan terhadap 

NPL, diterima . Temuan ini konsisten 

dengan temuan penelitian sebelumnya 

yaitu penelitian Rahmawulan (2008) yang 

menyatakan bahwa SBI berpengaruh 

positif signifikan terhadap NPL. 

5. Nilai Tukar/Kurs dan Non Performing 

Loan (NPL) 

Berdasarkan tabel 4.9 pengujian 

kelima dilakukan terhadap Nilai tukar/Kurs 

diperoleh t-hitung -2.083 dengan nilai 

signifikansi 0.044 yang lebih kecil dari 

tingkat signifikan (0,05). Hasil tersebut 

menunjukkan variabel Nilai Tukar/Kurs 

berpengaruh negatif signifikan terhadap 

Non Performing Loan (NPL). Dengan 

demikian, hipotesis alternatif kelima yang 

menyatakan bahwa nilai tukar/kurs 

berpengaruh positif signifikan terhadap 

NPL, ditolak. Tidak terbuktinya variabel 

nilai tukar/kurs pada penelitian ini dapat 

disebabkan oleh perbedaan sampel 

penelitian atau periode penelitian dengan 

penelitian penelitian sebelumnya. Temuan 

ini tidak konsisten dengan temuan 

penelitian sebelumnya yaitu penelitian 

Hermawan Soebagio (2005) bahwa kurs 

mempunyai pengaruh positif signifikan  

terhadap terjadinya NPL. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

       Berdasarkan pada uraian hasil 

penelitian dan pembahasan mengenai 

variabel-variabel yang mempengaruhi 

pembiayaan bermasalah atau Non 

Performing Loan (NPL) pada Bank Umum 

Swasta Nasional (devisa) di Indonesia di 

bab sebelumnya maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel portofolio kredit (L_A) secara 

parsial menunjukkan pengaruh  positif  

signifikan terhadap Non Performing 

Loam (NPL) pada Bank Umum Swasta 

Nasional (devisa) di Indonesia, 

menunjukkan semakin tinggi portofolio 

kredit akan menyebabkan semakin 

tinggi risiko yang akan diterima oleh 

bank. Dengan demikian, hipotesis 

pertama yang menyatakan bahwa 

Portofolio Kredit berpengaruh positif 

terhadap NPL, diterima. 

2. Variabel Rasio Capital Adequency 

Ratio (CAR) secara parsial 

menunjukkan pengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap Non Performing 

Loan (NPL) pada Bank Umum Swasta 

Nasional (devisa) di Indonesia, 

menunjukkan bahwa semakin tinggi 

rasio solvabilitas maka bank akan 

semakin mampu dalam memenuhi 

pembiayaan dari aktiva bank yang 

mengandung risiko dan mengurangi 

mengambil lebih banyak risiko 

sehingga mampu menekan tingkat 

NPL. Dengan demikian, hipotesis 

kedua yang menyatakan bahwa CAR 

berpengaruh negatif signifikan terhadap 

NPL, ditolak. 

3. Variabel Gross domestic Product 

(GDP) secara parsial menunjukkan 

pengaruh positif tidak signifikan 

terhadap Non Performing Loan (NPL) 

pada Bank Umum Swasta Nasional 

(devisa) di Indonesia, hal ini 

menunjukkan bahwa dengan 

pertumbuhan ekonomi yang semakin 

meningkat akan mendorong debitur 

untuk meningkatkan aktivitas bisnisnya 

dan melakukan ekspansi usahanya 

sehingga memerlukan tambahan modal 

kerja sehingga berdampak pada 

peningkatan outstanding kredit yang 

berpotensi terhadap kenaikan NPL. 

Dengan demikian, hipotesis ketiga 

yang menyatakan bahwa GDP 

berpengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap NPL, ditolak. 

4. Variabel BI Rate secara parsial 

menunjukkan pengaruh positif 

signifikan terhadap Non Performing 

Loan (NPL) pada Bank Umum Swasta 

Nasional (devisa) di Indonesia, 

menunjukkan bahwa adanya 

peningkatan suku bunga maka akan 

memperburuk kualitas dari pinjaman 

dan potensi peningkatkan NPL. Dengan 

demikian, hipotesis keempat yang 

menyatakan bahwa BI Rate 



 

14 

 

berpengaruh positif signifikan terhadap 

NPL, diterima. 

5. Variabel nilai tukar/kurs secara parsial 

menunjukan pengaruh negatif 

signifikan terhadap Non Performing 

Loan (NPL) pada Bank Umum Swasta 

Nasional (devisa) di Indonesia, hal ini 

menunjukkan bahwa saat nilai tukar 

rupiah terdepresiasi, harga mata uang 

asing akan jauh lebih mahal kondisi ini 

akan menyebabkan kesulitan pada 

dunia usaha dalam merencanakan 

usahanya, kondisi ini bank akan 

meningkatkan prinsip kehati-hatian 

dalam penyaluran kreditnya untuk 

menekan dan mengurangi NPL. 

Dengan demikian, hipotesis kelima 

yang menyatakan bahwa nilai tukar 

(kurs) berpengaruh positif signifikan 

terhadap NPL, ditolak. 

Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa masih 

banyak terdapat beberapa kelemahan yang 

ada dalam penelitian ini, diantaranya :  

1. Pada penelitian ini periode 

pengamatan hanya 5 tahun pada 

2009 sd 2014, untuk periode 

pengamatan pada penelitian 

selanjutnya sebaiknya diperpanjang 

agar diperoleh hasil penelitian yang 

lebih baik. 

2. Pada penelitian ini terbatasnya 

jumlah sampel BUSN devisa  

kelompok bank buku tiga yang 

secara konsisten mempublikasikan 

laporan keuangan. 

3. Pada penelitian ini variabel yang 

diteliti hanya meliputi 5 variabel saja 

dan masih banyak variabel makro 

dan mikro yang bisa digunakan yang 

berpengaruh dalam kinerja bank. 

(seperti Inflasi, KAP dan rasio 

BMPK) 

 

Saran 

Saran yang dapat diberikan peneliti 

berdasarkan hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti selanjutnya : 

a. Untuk mendapatkan hasil yang 

lebih baik sebaiknya ditambah 

dengan menggunakan variabel 

faktor lainnya, seperti inflasi karena 

inflasi bisa berpengaruh terhadap 

jumlah kredit yang akan diberikan 

dan meningkatkan risiko kredit. 

b. Menambah jumlah sampel dalam 

penelitian dan memperpanjang 

periode pengamatan. 

2. Bagi Industri Perbankan : 

a. Bank diharapkan mampu 

menurunkan NPL khususnya PT. 

CIMB Niaga, Tbk dan PT. Bank 

UOB Indonesia karena terlihat 

trend nilai NPL 4 tahun terakhir 

terus mengalami peningkatan. 

b. Bank diharapkan terus 

meningkatkan penyaluran kredit 

dengan lebih berhati2 (prudential) 

akan tetapi LAR harus naik namun 

harus dapat menekan NPL. 

c. Melakukan analisis terhadap 

adanya resiko suku bunga dan trend 

pergerakan suku bunga kredit, 

apabila hasil analisis trend suku 

bunga mengindikasikan potensi 

kenaikan suku bunga maka 

sebaiknya bank melakukan mitigasi 

risiko suku bunga (hedging suku 

bunga). 

Ketika USD menguat disarankan 

bank untuk menyalurkan kredit 

kepada debitur yang berorientasi 

ekspor diperbanyak jumlahnya. 

Ketika USD melemah maka bank 

perlu melakukan pemantauan 

terhadap debitur tersebut secara 

intensif dengan monitoring 

pembayarannya. 

3. Bagi pembuat kebijakan : 

a. Diharapkan pemerintah atau Bank 

Indonesia sebagai otoritas moneter 

untuk menjaga BI Rate tetap stabil 

dalam jangka pendek. 

b. Diharapkan pemerintah 

memberikan kebijakan lebih luas 

untuk kelompok BUSN devisa 

kelompok bank buku 3 di bidang 

penyaluran kredit bagi para 
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ekspotir dan membuat regulasi 

yang pendukung pertumbuhan 

sektor ekspor di Indonesia. 
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