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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian tentang permasalahan kredit yang dulu pernah 

diangkat oleh peneliti sebelumnya, mulai gambaran umum dari kredit ataupun 

spesifik dari kredit masing-masing segmen. Berikut ini adalah penjelasan dari 

penelitian  yang dulu pernah diangkat: 

1. RoselineOluwatoyinOluitan(2013) 

Penelitian yang dilakukan oleh RoselineOluwatoyinOluitanini berjudul 

“Determinant Of Credit Growth In Africa”memiliki tujuan untuk menganalisis 

pertumbuhan  kredit yang ada di negara Africa .Pada penelitian yang dilakukan 

oleh Roseline ini variabel yang digunakan adalah capital inflow, imports riil, PDB 

dan ekspor sebagai variabel bebas dan kredit sebagai variabel tergantung.  

Metode analisis yang digunakan yakni metode dokumentasi dengan jenis 

data sekunder. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian yang dilakukan 

oleh Roseline Oluwatoyin Oluitan ini adalahVector Auto- Regresi, sedangkan 

metode penentuan sampel pada penelitian ini adalah menggunakansensus 

sehinggamemperoleh hasil penelitian sebagai berikut : 

1) capital inflow, imports riil, dan PDB mempunyai pengaruh yang  positif 

signifikan terhadap pertumbuhankredit di benua Afrika 

2) Ekspor yang berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan kredit 

di benua Afrika. 
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2. I Gede Oggy Pratama Putra dan Surya Dewi Rustariyuni. (2011) 

Merujuk dari penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan dengan judul 

“Pengaruh DPK, BI rate, NPLTerhadap Penyaluran Kredit Pada BPR Di Provinsi 

Bali tahun 2009-2014”. Pada penelitian ini I Gede Oggy Pratama Putra dan Surya 

Dewi Rustariyuni menggunakan DPK, BI rate,NPLsebagai variabel bebas dan 

kredit modal kerja sebagai variabel tergantung.Pada penelitian ini metode yang 

digunakan adalah metode dokumentasi dengan jenis data sekunder dan teknik 

analisis dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh I Gede Oggy Pratama Putra dan Surya 

Dewi Rustariyuniteknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. 

Hasil dalam penelitian ini menujukkan bahwa: 

1) DPKsecara parsial  memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap 

pertumbuhan kredit  modal kerja padaBPR di Provinsi Bali tahun 2009-

2014. 

2) BI rate, NPLmemiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap 

penyaluran kredit modal kerja padaBPR di Provinsi Bali tahun 2009-2014. 

3. Riris Arista (2015) 

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan judul “Pengaruh DPK, CAR, 

ROA, NPL, Dan B I Rate Terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Bank Umum 

Nasional”. Dalam penelitiannya Riris Arista menggunakan metode analisis regresi 

linier berganda dan teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah dana pihak 
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ketiga, CAR, ROA, NPL dan BI rate sebagai variabel bebas dan kredit usaha 

rakyat sebagai variabel tergantung dengan subyek Bank Umum Nasional. 

Metode yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Riris Arista ini 

adalah metode dokumentasi dengan jenis data yang digunakan yaitu data  

sekunder. Uji parsial yang dilakukan pada penelitian ini memberikan gambaran 

dari hasil penelitian bahwa: 

1) DPK, CAR, ROA, NPL, Dan BI ratesecara bersama-sama memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran kredit usaha rakyat pada 

Bank Umum Nasional. 

2) DPK, CAR dan ROA memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap 

penyaluran kredit usaha rakyat pada Bank Umum Nasional.  

3) NPL memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap penyaluran 

kredit usaha rakyat pada Bank Umum Nasional. 

4)  BI rate memiliki pengaruh yang negatif tidak signifikan terhadap 

penyaluran kredit usaha rakyat pada Bank Umum Nasional. 

Dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya seperti yang 

telah dijabarkan diatas terdapat kaitan yang erat dengan faktor-faktor yang dapat 

berpengaruh kepada penyaluran kredit baik dari sisi internal ataupun dari segi 

eksternal. Maka pada penelitian ini penulis  akan merujuk pada penelitian yang 

sebelumnya pernah dilakukan sebagai rujukan, kemudian untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat kesamaan serta perbedaannya antara penelitian yang sebelumnya 

pernah dilakukan oleh I Gede Oggy Pratama Putra dan Surya Dewi 

Rustariyuni,Riris Arista dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang pada  
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tabel yang telah  disajikan berikut: 

Tabel 2.1 

KESAMAAN DAN PERBEDAAN DARI PENELITIAN SEBELUMNYA 

DENGAN PENELITIAN YANG SEKARANG DILAKUKAN 

 

 
Sumber : Roselineoluwatoyinoluitan, I Gede Oggy Pratama Putra dan Surya Dewi 

Rustariyuni,Riris Arista. 

 

 

2.2 Landasan Teori 

Diperlukan landasan teori untuk melakukan analisis sebagai dasar dari 

pemikiran yang nantinya bisa dipakai dasar dalam pembahasan yang dilakukan 

untuk pemecahan masalah sesuai dengan yang sudah dirumuskan pada penelitian 

yang dilakukan. Biasanya landasan teori berisi mengenai hal-hal yang terkait  

Variabel 

Dependent
KREDIT Kredit Modal Kerja Kredit Usaha Rakyat KREDIT

Variabel 

Independen 

impor, ekspor, capital

inflow, PDB,
DPK, BI rate , NPL

DPK, CAR, ROA, NPL, BI

rate

DPK, BI rate , 

Tingkat Inflasi

Metode Metode Dokumentasi Metode Dokumentasi Metode Dokumentasi
Metode 

Dokumentasi

Jenis Data Data Sekunder Data sekunder Data Sekunder Data sekunder

Teknik 

Analisis
Vektor auto regression

Analisis Regresi

Linear Berganda

Analisis Regresi Linear

Berganda

Analisis Regresi

Linear Berganda

Tahun 

Penelitian
2013 2014 2015 2016

Teknik 

Sampling
Sensus Purposive sampling Purposive Sampling Sensus 

Subyek 

Penelitian
Negara Africa

Bank Perkreditan

Rakyat di Provinsi

Bali

Bank Umum Nasional Bank Pemerintah

Pembanding
Roseline Oluwatoyin 

Oluitan.

I Gede Oggy 

Pratama Putra dan 

Surya Dewi 

Rustariyuni 

Riris Arista
Penelitian 

Sekarang

Hasil 

DPK memiliki 

pengaruh yang positif 

signifikan sedangkan 

BI rate dan NPL 

secara parsial 

memiliki pengaruh 

yang negatif 

signifikan  pada 

peyaluran kredit di 

Bank Perkreditan 

Rakyat di Provinsi 

Bali

Masih dalam 

penelitian

Capital inflow, imports, 

PDB memiliki pengaruh 

yang positif signifikan, 

Sedangkan ekspor memiliki 

pengaruh negatif signifikan 

pada pertumbuhan kredit di 

Afrika.

DPK, CAR, dan ROA 

berpengaruh positif 

signifikan, sedangkan NPL 

berpengaruh negatif tidak 

signifikan dan BI Rate 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

penyaluran kredit usaha 

rakyat di Bank Umum Swasta 

Nasional.
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dengan penelitian secara teoritis. 

2.2.1 Bank Pemerintah 

Secara sederhana bank pemerintah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan 

yang akte pendirian dan modalnya sepenuhnya milik pemerintah, sehingga 

keuntungan yang diperoleh juga menjadi milik pemerintah. Terdapat empat 

lembaga keuangan (Bank) milik pemerintah yang ada di indonesia seperti, BTN 

(Bank Tabungan Negara), BNI (Bank Negara Indonesia), BRI (Bank Rakyat 

Indonesia), dan bank Mandiri. 

 

2.2.1 Fungsi Bank 

Dalam kegiatannya bank mempunyai fungsi baik secara sempit ataupun luas. 

Fungsi bankdalam arti sempit adalah sebagai suatau alat yang digunakan dalam 

menarik uang dalam bentuk giral dan kartal dari masyarakat yang memiliki dana 

berlebih untuk disalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukan 

tambahan dana dalam kegiatan usahanya. Lalu dalam fungsinya yang luas adalah 

sebagai suatu alat yang digunakan oleh pemerintah dalam menjaga keuangannya 

dan kestabilan dalam perekonomian. 

Terlepas dari fungsi secara luas dan sempit bank juga memiliki fungsi yang 

utama diantaranya adalah: 

1. Penghimpun dan penyalur dana 

Dalam memenuhi kegiatan bank dari sisi penyalur dana maka bank 

melakukan penghimpunan dana dari nasabah(DPK) dalam bentuk simpanan yang 

kemudian dana tersebut nantinya akan disalurkan kembali ke masyarakat berupa  

kredit guna memperoleh pendapatan dari bunga kredit tersebut. 
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2. Mobilisasi dana 

Dana yang dihimpun dari masyarakat sebagian di alokasikan oleh bank untuk 

pembangunan negara. 

3. Lembaga pemberi pelayanan 

Dalam kesehariannya bank selalu memberikan layanan yang baik kepada 

nasabah agar nasabah tetap loyal dan nyaman menyimpan uangnya di bank. 

 

2.2.2 Sumber Dana 

 

2.2.2.1 Pertumbuhan Tabungan  

Tabungan adalah sejumlah uang tertentu yang diperoleh dari masyarakat 

(DPK) dalam bentuk simpanan baik dari perorangan maupun dari lembaga 

organisasi, yang dananya bisa diambil sewaktu-waktu sesuai dengan yang 

diinginkan oleh nasabah baik secara langsung maupun tidak langsung(UU Pokok 

Perbankan 1998). Nasabah dapat melakukan setoran jika ingin menambahkan 

saldo tabungannya dengan cara seperti berikut; 

1. Penyetoran Tunai 

Penyetoran tunai bisa dilakukan dengan cara Nasabah langsung datang ke 

bank serta membawa buku tabungan yang dimilikinya kemudian memberikan 

sejumlah uang yang dimiliki kepada teller bank yang bersangkutan untuk 

disimpan pada rekening tabungan nasabah tersebut. 

2. Penyetoran Nontunai 
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Bentuk setoran ini biasanya dilakukan dengan cara pemindahbukuan, transfer, 

ataupun dalam bentuk setor kliring. Pada transaksi ini pencatatan hanya akan 

dilakukan apabila pihak bank sudah benar-benar menerima uang dari nasabah. 

Seperti halnya dalam penyetoran uang, nasabah juga diberikan kemudahan 

dalam penarikan dana yang dimilikinya melalui beberapa hal yang dibawah ini; 

1. Tarik Tunai 

Dalam menarik simpanannya nasabah bisa langsung mendatangi kantor bank 

terdekat dengan membaa buku tabungan dan mengisi slip yang telah disediakan 

oleh bank untuk pengambilan tabungan. Akan tetapi biasanya nasabah lebih 

menyukai mengambil uangnya dengan ATM disamping lebih mudah, cepat dan 

tidak menunggu antrian, tentunya juga lebih praktis. 

2. Tarik Nontunai 

Dalam penarikan ini biasanya nasabah melakukan transfer untuk 

memindahkan uang yang dimilikinya ke rekening yang dituju baik miliknya 

sendiri yang ada dibank lain, ataupun rekening atas nama orang lain yang 

dikehendaki pada bank yang bersangkutan. 

Nasabah penyimpan dana akan memperoleh bunga dari bank, apabila selama 

satu bulan saldonya relatif meningkat maka akan sangat menguntungkan bagi 

nasabah, maka sebaliknya jika pada setiap bulannya saldo nasabah dominan 

berkurang maka akan menguntungkan pihak bank. Perhitungan pertumbuhan  

tabungan bisa dihitung dengan cara seperti dibawah ini; 

 

 

          
                       

            
X100%.........(1) 
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2.2.2.2 Pertumbuhan Deposito 

Deposito adalah sumber dana yang berasal dari pihak ketiga sama seperti 

tabungan yang dananya bersumber dari masyarakat, namun deposito memiliki 

sedikit perbedaan dengan tabungan. Dimana simpanan jenis ini hanya bisa 

dilakukan pada waktu tertentu saja, begitupun dengan penarikannya yang hanya 

dapat dilakukan pada tanggal yang telah jatuh tempo (UU Pokok Perbankan 

1998). Deposito sendiri memiliki beberapa jenis diantaranya ada; 

1. Deposito Berjangka 

Pada simpanan jenis ini sistem penarikannya hanya bisa dilakukan apabila 

sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan oleh pihak bank dengan deposan 

yang bersangkutan. Simpanan ini bersifat atas nama dengan jangka waktu mulai 

dari satu bulan, tiga bulan, enam bulan, sampai dua beals bulan. Penarikan bunga 

deposito berjangka sendiri bisa dilakukan pada setiap bulan dan pada saat telah 

jatuh tempo dengan tunai ataupun pemindahbukuan. Setiap penarikan bunga pada 

deposito akan dikenai pajak dari bunga sesuai jumlah yang telah diterima. 

2. Sertifikat Deposito 

Sebuah simpanan yang diterbitkan dalam bentuk sertifikat dan bersifat atas 

unjuk dengan jangka waktu yang dimiliki mulai satu bulan, tiga bulan, enam 

bulan, dan dua belas bulan. Sertifikat tersebut bisa diperjualbelikan dan bisa juga 

dipindah tangankan, dan bisa juga dijadikan jaminan untuk permohonan kredit. 

Bunga dari serdep sendiri bisa dicairkan pada saat jatuh tempo, tiap bulanan, 

ataupun di awal.  

3. Deposito On Call 
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Deposito ini digunakan oleh deposan yang memiliki sumber dana keuangan 

 dalam jumlah yang besar dan belum dipergunakan untuk sementara waktu. 

Jangka waktu diterbitkannya deposito ini  paling lama kurang dari tiga puluh hari 

(satu bulan), dan minimal tujuh hari. Deposito ini diterbitkan atas nama dimana 

pencairan dari bunganya bersamaan dengan deposito on call. Sedangkan 

perhitungan bunganya adalah perbulan sehingga dalam penentuan jumlah bunga 

melalui negoisasi dari pihak deposan dan bank. dalam rangka perhitungan 

pertumbuhan deposito pihak bank menggunakan rumus sebagai berikut: 

          
                       

            
X 10%..........(2) 

 
2.2.2.3 Pertumbuhan Giro 

Sesuai UU Pokok Perbankan 1998 giro yaitu suatu dana dari masyarakat 

berupa simpanan yang setiap saat bisa ditarik menggunakan media surat perintah 

seperti cek dan Bilyet Giro dengan pemindah bukuan oleh bank. Dalam 

pembayaran giro jumlahnya bisa dibayar fleksibel, dimana nasabah dapat 

membayar giro dalam bentuk pecahan yang kecil, karena terkadang susah apabila 

membayar cash dalam bentuk pecahan yang besar. Tentunya nasabah akan merasa 

lebih nyaman membawa giro jika dibandingkan dengan membawa sejumlah uang 

dalam bentuk pecahan yang banyak. Dengan demikian maka nasabah tidak 

khawatir dan pusing untuk memikirkan kembalian(uang). Dalam rangka 

perhitungan pertumbuhan giro pihak perbankan menggunakan rumus seperti 

berikut; 

 
      

               

        
X 10%..........(3) 
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2.2.3 Pertumbuhan Kredit 

 

2.2.3.1 Pengertian Kredit 

Kredit yaitu pemberian uang yang dilakukan oleh bank selaku kreditur 

kepada nasabah yang memerlukan tambahan dana (debitur) dengan didasari 

kepercayaan serta melakukan perjanjian yang tertulis diatas materai dengan 

jaminan yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang terkait dan 

pelunasan pembayaran utang serta bunganya dilakukan sesuai tanggal jatuh tempo 

yang telah disepakati dalam perjanjian yang telah dilakukan diawal (Veitsal Rivai, 

2013: 3). 

Menurut pasal 1 butir (11) UU No. 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan 

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan 

atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga.  

 

2.2.3.2 Jenis Kredit 

Menurut Veitsal Rivai ( 2013: 12) Bila dilihat dari tujuan penggunaan 

maka jenis kredit dapat dikelompokkan seperti yang ada dibawah ini: 

1. KMK ( kredit modal kerja ) 

Dalam rangka membiayai aktiva suatu perusahaan seperti pembelian bahan 

mentah (bahan baku), barang dagangan, bahan pembantu (penolong), biaya 

eksploitasi barang modal, piutang dan yang lainnya untuk modal kerja yang akan 

digunakan oleh perusahaan dalam melakukan aktifitasnya. 
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2. Kredit Investasi 

Kredit ini diberikan pada organisasi atau perusahaan untuk merehabilitasi 

maupun perluasan dan juga pendirian proyek baru dengan jangka panjang dan 

biasanya digunakan untuk pengadaan barang modal ataupun pembelian mesin, 

tanah, bangunan,alat produksi  dan lainnya. 

3. Kredit Konsumsi 

Kredit yang diberikan oleh perbankan kepada perorangan atau masyarkat 

selaku pihak ketiga untuk keperluan sehari-hari baik dalam bentuk barang ataupun 

jasa yang nantinya  akan dipakai sendiri semisal kredit perumahan, kredit 

kendaraan, atau untuk mengembangkan profesi seperti akuntan, dokter, notaris,  

dengan jaminan berupa pendapatan dari hasil profesi tersebut. 

 

2.2.3.3 Penggolongan Kualitas Kredit 

Dalam rangka memenuhi kewajiban membayar bunga, mengangsur pokok 

pinjaman dan melunasinya. Menurut Veitsal Rivai (2013: 37) Kredit dapat 

digolongkan dalam beberapa segmen yaitu: 

a. Lancar 

Kredit bisa dikatakan lancar apabila kriteria yang ditentukan telah terpenuhi 

dapat dilihat dari pembayaran pokok angsuran sereta bunga yang dilakukan 

debitur tepat pada waktunya, selain itu nasabah harus mempunyai mutasi rekening 

yang masih aktif dan juga jaminan yang merupakan bagian dari kredit berupa  

agunan/jaminan tunai. Sehingga dapat dikatan kredit ini dalam posisi pass atau 

lancar. 

b. Dalam Perhatian Khusus 
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Jika nasabah melakukan penunggakan terhadap pokok dan bunga angsuran 

dalam kurun waktu kurang dari sembilan puluh hari dan mutasi rekening yang 

dimiliki relatif aktif maka kredit tersebut dikategorikan dalam perhatian khusus. 

c. Kurang Lancar 

Apabila debitur melakukan tunggakan terhadap anguran dari kreditnya dan 

sudah melebihi sembilan puluh hari dan nasabah yang bersangkutan melanggar 

kontrak dalam perjanjian serta mutasi rekening kreditnya relatif rendah, disisi lain 

terindikasi pada keuangan terjadi masalah maka nasabah tersebut di golongkan 

dalam posisi kurang lancar. 

d. Diragukan 

Suatu keadaan diamana seorang debitur menunggak pokok dan bunga kredit 

melebihi 180 hari dan dokumentasi hukumnya lemah baik dari sisi 

perjanjian/pengikatan jaminan kredit tersebut. 

e. Macet  

Kredit macet ini terjadi jika debitur mengalami kerugian secara operasional 

dan jaminan yang diberikan tidak bisa dicairkan sampai tunggakan debitur atas 

bunga dan pokok dari kreditnya melebihi 270 hari. Maka dengan keterlambatan 

yang dilakukan oleh si debitur tersebut bank menggolongkannya dalam kategori 

kredit macet. 

 

2.2.3.4 Analisis Kredit 

Sebuah analisa yang dilakukan oleh AO bank dalam menilai kredit yang 

akan diberikan kepada debitur dengan tepat sasaran dan tepat guna, yang 

dimaksudkan disini adalah bahwa seorang AO tersebut harus dapat memastikan 
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bahwa si peminjam akan dapat mengembalikan dana yang diberikan dengan 

waktu dan jumlah sesuai kesepakatan dengan bank. 

Menurut  Veitsal Rivai (2013: 250) Sebelum kredit diberikan ke nasabah, 

sebaiknya terlebih dulu harus  memenuhi syarat yang biasa disebut 6C seperti 

berikut: 

1. Character 

Kredit yang akan diberikan ke nasabah di analisa dengan bedasar pada watak 

dari si debitur dalam keseharian baik pribadinya maupun dilingkungan usaha. 

2. Capital  

Bank menilai nasabah dari sisi kecukupan permodalan yang dimiliki 

perusahaannya, karena bila modal perusahaan tinggi bank menilai debitur 

tersebut akan mampu menjalankan usahanya dengan baik sehingga mampu 

memenuhi dan membayar hutangnya.. 

3. Capacity  

Bank menilai calon debitur dari kemampuan dalam mengelola usahanya agar 

mendapatkan laba yang maksimal maka calon debitur dinilai layak untuk 

menerima kredit. 

4. Collateral  

Dalam rangka memperoleh kredit maka calon debitur harus menyerahkan 

agunan ke bank yang digunakan sebagai penjamin atas kredit yang diajukan. 

Sehingga pihak bank akan menilai kelayakan dari agunan yang digunakan 

sebagai jaminan atas ktredit nasabah tersebut dari bukti kepemilikan, lokasi, 

serta status hukumnya. 
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5. Condition of Economy  

Pemberian kredit dipengaruhi oleh situasi serta kondisi ekonomi, polotik, 

budaya, sosial yang ada kaitannya dengan kelancaran dengan usaha yang digeluti 

oleh debitur. 

6. Constraint  

Dalam bisnis tentunya akan terjadi hambatan dikemudian hari sehingga tidak 

menutup kemungkinan jika bisnis tersebut akan dilaksankan pada suatu tempat 

tertentu. 

Menurut Kasmir (2012 : 103) Kriteria penilaian kredit yang harus dilakukan 

oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan bisa 

dilakukan dengan menggunakan analisis 7P seperti berikut: 

1. Personality 

Personality adalah kepribadian, sifat dan perilaku yang dimiliki calon debitur 

yang sedang mengajukan permohonan kredit. Kredit tidak akan diberikan jika 

calon debitur memiliki kepribadian yang buruk. Sebaliknya, apabila calon debitur 

memiliki kepribadian yang baik maka kredit akan diberikan dengan alasan dengan 

kepribadian baik yang dimiliki calon debitur akan dinilai mau berusaha membayar 

pinjaman. Sedangkan untuk mengetahui jeleknya kepribadian calon debitur 

biasanya dapat diketahui dengan mengumpulkan informasi mengenai pekerjaan, 

keturunan, pendidikan,serta pegaulannya. Selain itu personality juga bisa dilihat 

dari sikap, tingkah laku, tindakan dan emosi calon debitur dalam menghadapi 

suatu masalah.  

2. Party 
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Party merupakan analisis yang mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikasi 

tertentu atau golonga-golongan sesuai dengan modal, karakter serta loyalitasnya. 

3. Purpose 

Purpose sendiri berarti tujuan. Penggunaan kredit oleh calon debitur tersebut 

untuk tujuan modal kerja atau untuk tujuan konsumtif. Tujuan  tersebut akan 

berpengaruh pada pemberian  kredit calon debitur yang menentukan akan diberi 

kredit atau ditolak. Karena jika bank mengetahui tujuannya adalah untuk modal 

kerja biasanya kredit yang diajukan dapat diberikan. Akan tetapi jika tujuannya 

adalah untuk konsumtif  maka kredit tidak akan diberikan.  

4. Prospect 

Prospect adalah analisis untuk menilai usaha debitur pada masa yang akan 

datang menguntungkan atau sebaliknya. Apabila  prospek terlihat baik maka 

kredit akan diberikan dan jika prospek terlihat buruk maka kredit tidak diberikan 

kepada calon debitur. Maka dari itu bank harus cermat dalam mengestimasi masa 

depan perusahaan calon debitur agar tidak terjadi gagal bayar yang menyebabkan 

kredit macet. 

5. Payment 

Payment (pembayaran) memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana 

pembayaran kembali yang diberikan. Hal ini bisa diketahui apabila analisis kredit 

memperhitungkan pendapatan dan kelancaran penjualan calon debitur sehingga 

bank dapat memperkirakan kemampuannya untuk membayar kembali kredit 

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 

6. Profitability 
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Profitability ini biasanya digunakan untuk menganalisis tentang bagaimana 

kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability ini diukur dari periode ke 

periode apakah akan mengalamin peningkatan dari tambahan yang diperolehnya 

atau akan tetapmemperoleh hasil yang sama. 

7. Protection 

Protection ini memiliki tujuan bagaimana menjaga jaminan dan usaha debitur 

mendapatkan perlindungan. Bisa berupa jaminan asuransi maupun jaminan berupa 

barang. 

 

2.2.3.5 Teori Asimetri Informasi 

Pada industri perbankan biasanya dalam monitoring (pengawasan) sering 

terjadi kesulitan karena adanya asimetri informasi atau ketidak selarasan 

informasi, sehingga menjadikan industri perbankan rawan masalah moral hazard. 

Terjadinya asimetri informasi, prinsipal tidak dapat sepenuhnya memonitor 

tindakan yang dilakukan agen. Adanya asimetri informasi yang tinggi maka 

deposan (sebagai prinsipal) tidak dapat diamati dengan baik, maka prinsipal 

(pemegang saham) tidak dapat mendesain kontrak yang mendasarkan tindakan itu 

secara fair. Ada dua tipe asimetri informasi yaitu adverese selection dan moral 

hazard yang saling berkaitan yang akan diuraikan sebagai  sebagai berikut: 

a. Adverse Selection (Salah Pilih) 

Adverse selection merupakan jenis asimetri informasi yang dimaksudkan 

sebagai satu bentuk masalah asimetri yang terjadi sebelum transaksi keuangan 

dilakukan,pada perbankan biasanya terjadi di kredit karena biasanya peminjam 

yang memiliki kualitas rendah (memiliki resiko kredit tinggi), pada umumnya 
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akan mencari pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi. Adverse selection 

berdampak pada kredit bank karena terkadang terjadi kesalahan informasi 

misalnya nasabah yang baik ditolak sehingga bank kehilangan peluang bisnis. 

Pada sisi lain nasabah yang bermasalah mendapat kredit sehingga terjadi kredit 

macet. 

b. Moral Hazard 

Moral hazard merupakan permasalahan asimetri informasi setelah transaksi 

kredit dilakukan. Bank sebagai pemberi kredit berada pada posisi penerima risiko 

usaha yang dilakukan oleh pihak peminjam. Pada hal ini debitur menggunakan 

asimetri informasi untuk kepentingan dirinya atas beban bank. Bank bisa 

mengetahui informasi mengenai kemampuan dan kemauan debitur untuk 

membayar dibanding dengan pengetahuan debitur itu sendiri. Debitur mengambil 

risiko yang tinggi sehingga akan memperoleh untung yang besar dan bank yang 

menanggung kerugiannya. 

Tingkat asimetri informasi yang tinggi menyebabkan bank tidak dapat 

mengamankan secara penuh dana yang telah diberikan kepada nasabah.selain itu 

bank juga tidak dapat mendesain kontrak bagi debitur. Sesuai prosedur dalam 

pemberian kredit memang harus dilakukan analisis yang cermat. Saat ini 

keputusan dalam pemberian kredit dilakukan oleh komite perkreditan atau analis 

kredit. Permasalahan moral hazard bisa terjadi, karena debitur mendapat 

keuntungan untuk mengalihkan proyeknya pada proyek yang berisiko tinggi, akan 

tetapi bank tidak menghendaki tindakan tersebut. Oleh sebab itu, jika debitur 

berhasil akan memberikan keuntungan yang besar, sebaliknya jika mengalami 
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kegagalan akan ditanggung oleh bank. Untuk mempermudah memahami 

mengenai asimetri informasi dan kaitannya dengan moral hazard serta dampaknya 

maka dapat dilihat pada bagan seperti dibawah ini. 

  

 

 

 

 

 

 

Sumber : diolah 

Gambar 2.1 

Teori Asimetri Informasi 

 

 

2.2.3.6 Batas Maksimum Pemberian Kredit 

BMPK digunakan untuk mengatur kredit yang disalurkan oleh bank 

supaya tidak hanya terkonsentrasi pada individu tertertu dan satu kelompok saja, 

karna akan sangat berisiko bagi pihak bank. sebelum kredit diberikan ke debitur 

BI akan menentukan pembeda antara pihak yang terkait dengan bank (peminjam) 

maupun pihak lain yang tidak terkait. 

Dalam penentuan BMPK perlu diperhitungkan pos-pos berikut; 

a. Kredit yang diberikan 

b. Surat berharga 

Asimetri 

Informasi 

Adverse 

selection 

Moral 

Hazard 

Kesempatan 

Bisnis 

Kredit Macet 

Kredit Macet 
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c. Penempatan pada banklain 

d. Penyertaan 

e. Transaksi rekening  administratif 

 

2.2.3.7 Perhitungan Pertumbuhan  Kredit 

Pertumbuhan kredit adalah besarnya perbandingan antara selisih kredit 

periode tertentu (t) dengan periode waktu sebelumnya (t-1) kemudian dibagi 

dengan periode kredit tahun sebelumnya yang dimiliki oleh Bank Pemerintah 

pada tahun 2011-2015 triwulan II dan dihitung dengan menggunakan rumus 

berikut: 

 

 

 

a. Metode Anuitas 

Untuk menentukan pokok dan bunga yang harus dibayar oleh debitur agar 

sama pada tiap bulannya. Bisa digunakan rumus yang sama dengan metode efektif 

dalam menghitung bunganya. 

b. Metode Flat 

Pada metode ini bank menghitung bunganya dengan presentase bunga yang 

dikalikan pokok dari pinjaman. 

 

2.2.3.8 BIRate 

Suku bunga yang dipublikasikan oleh BI dan merupakan acuan yang  

menggambarkan kebijakan moneter. Apabila BIrate meningkat maka akan 

        
                    

           
          ( ) 
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berakibat pada suku bunga kredit yang juga akan mengalami peningkatan 

sehingga menurunkan minat masyarakat untuk kredit. Sebaliknya jika BIrate 

turun maka  suku bunga kredit juga akan turun sehingga permintaan kredit 

meningkat (Amaliawati, 2013). Dalam mengelola likuiditas yang ada di pasar 

uang guna pencapaian tujuan sasaran dari sisi operasionalnya, maka BI 

mengimplementasikan operasi tersebut melalui RDG (Rapat Dewan 

Gubernur)pada setiap bulannya dalam rangka memberi pengumuman mengenai 

suku bunga acuan kepada masyarakat sehingga tercerminlah stance dan sikap dari 

suatu kebijakan moneter tersebut. 

 

2.2.3.9 Pertumbuhan Inflasi 

Menurut Tajul Khalwati (2000 : 6) Suatu keadaan dimana secara terus 

menerus harga akan barang dan jasa mengalami peningkatan yang tajam atau bisa 

dikatakan nilai dari mata uang sedang menurun seacara tajam pula sebanding 

dengan kenaikan harga tersebut. Sehingga inflasi yang terjadi akan sangat 

mempengaruhi stabilitas sistem ekonomi yang ada.  

MenurutTajul Khalwati (2000 : 34) menjelaskan  bahwa berdasarkan dari 

tingkat keparahannya inflasi dapat dikategorikan menjadi empat yaitu: 

a. Inflasi Ringan  

Inflasi yang tingkatnya ringan berada dibawah 10% setahun dimana kenaikan 

harga yang terjadi masih dapat dikendalikan dan diatasi. 

b. Inflasi Sedang  

Inflasi yang angkanya berada diatas 10% sampai dengan 30% setahun dan 

bisa menurunkan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap. 
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c. Inflasi Berat  

Inflasi berat ini berada pada kisaran angka diatas 30% -100% setahun 

sehingga bisa mengacaukan perekonomian dan menurunnya minat 

masyarakat untuk menabung karena bunga bank yang lebih rendah dari laju 

inflasi. 

d. Inflasi Sangat Beratatau Hiperinflasi  

Hiperinflasi berada pada angka diatas 100% setahun yang menyebabkan 

memburuknya kondisi perekonomian karena kenaikan harga yang terus 

meningkat dan sulit dikendalikan.Adapun penyebab terjadinya inflasi 

biasanya adalah karena beberapa hal yaitu: 

1. Kenaikan Permintaan 

Adanya permintaan terhadap barang dan jasa dari masyarakat yang selalu 

bertambah dan menaik sedangkan kemampuan perusahaan dalam memproduksi 

akan barang dan jasa tersebut kurang efektif dalam menghasilkan produk yang 

diminta oleh pasar sehingga menyebabkan kenaikan terhadap harga dari barang 

itu sendiri. 

2. Biaya Produksi 

Apabila bahan baku yang digunakan oleh perusahaan mengalami kenaikan 

harga maka biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan akan semakin 

bertambah banyak. Sehingga terjadilah inflasi. 

3. Jumlah Uang Yang Beredar 

Jika jumlah uang yang beredar di suatu negara tertentu semakin bertambah 

banyak akan tetapi harga barang di negara tersebut tetap, maka  bertambahnya 
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jumlah uang yang beredar itu akan memberikan dampak pada kenaikan harga dari 

suatu barang dan jasa yang ada pada suatu negara tertentu.Menurut Natsir (2014 : 

266) tingkat  inflasi bisa dihitung dengan indeks harga konsumen(IHK) 

menggunakan rumus berikut; 

  

 

 

 

2.2.4.8.  Pertumbuhan Indeks Produksi Industri 

Indeks adalah angka yang menunjukkan perubahan pada harga dari waktu 

ke waktu sehinggadapat diketahui maju atau mundurnya suatu usaha suatu  

perusahaan. Sedangkan produksi adalah proses mengubah barang mentah menjadi 

barang jadi. Selanjutnya,  industri adalah kumpulan dari perusahaan yang 

menghasilkan barang  pada pasar yang sama. Dari definisi tersebut makaIndeks 

produksi industri  (IPI) bisa diartikan sebagaisuatu angka yang menunjukkan 

prosentase dari naik ataupun turunnya nilai dari produksi industri pada periode 

yang sedang berlangsung maupun terhadap periode yang sebelumnya.  

Penyajian angka pada indeks produksi industri ini biasanya disajikan 

dalam bentuk bulanan, tahunan maupun  triwulan. Indeks produksi industri yang 

baik merupakan suatu indikator makro yang memberikan informasi ke pasar 

sebagai pendekatan untuk mengukur hasil suatu produksi (output) dari suatu 

industri. Untuk menghitung indeks produksi industri dapat menggunakan rumus 

berikut:  

 

 

 Inflasi = IHKt-IHKt-1  x 100% =.................(5) 

    IHKt-1 

 

 Indeks Produksi Industri = IPIt-IPIt-1  x 100% =.................(6) 

    IPIt-1 
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2.3 Pengaruh Variabel Bebas terhadap Variabel Tergantung 

 

2.3.1 Pengaruh Pertumbuhan Tabungan Terhadap Pertumbuhan Kredit 

Tabungan merupakan produk penghimpun dana yang menjadi salah satu 

sumber dana yang diperoleh dari masyarakat, semakin banyak dana masyarakat 

yang dihimpun oleh bank maka semakin besar pula kesempatan bank untuk 

menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit. Sehingga pertumbuhan tabungan 

memiliki pengaruh yang positif terhadappertumbuhan kredit. Hal ini didukung 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Riris Arista (2015) yang menyatakan bahwa 

pertumbuhan DPK memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kredit. 

 

2.3.2 Pengaruh Pertumbuhan Deposito Terhadap Pertumbuhan Kredit. 

Deposito merupakan produk menghimpun dana dari masyarakat. dana dari 

masyarakat yang disimpanan dalam bentuk deposito ini nantinya akan ditindak 

lanjuti guna disalurkan kembali ke masyarakat yang memerlukan dana. Apabila 

bunga deposito tinggi maka nasabah akan tertarik untuk menempatkan dananya di 

bank untuk memperoleh keuntungan atas bunga tersebut dan pihak bank akan 

memutar dana tersebut untuk disalurkan kedalam bentuk kredit. Sehingga dana 

yang diperoleh dari deposito akan berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit. 

Sehingga secara teoritis dapat dikatakan bahwa deposito memiliki pengaruh yang 

positif terhadap pertumbuhan kredit. Hal itu didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh I Gede Oggy Pratama Putra dan Surya Dewi Rustariyuni (2011) 

yang menyatakan bahwa DPK memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

kredit. 
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2.3.3 Pengaruh Pertumbuhan Giro Terhadap Pertumbuhan Kredit 

Giro adalah produk penghimpun dana dari masyarakat yang menjadi 

sumber dana bagi bank. ketika nasabah menyimpan dananya dalam jumlah yang 

besar di bank, maka bank akan memperoleh pendapatan yang besar pula, 

kemudian bank akan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit. Sehingga 

secara teoritis dapat dikatakan bahwa pertumbuhan giro akan berpengaruh 

terhadap pertumbuhan kredit. Hal ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Riris Arista (2015) yang menyatakan bahwa DPK memiliki pengaruh yang 

positif signifikan terhadap kredit.Pertumbuhan giro memiliki pengaruh yang 

positif signifikan. 

 

2.3.4 Pengaruh BIrate Terhadap Pertumbuhan Kredit 

BI ratedigunakan untuk menentukan suku bunga kredit. Kenaikan BI rate 

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) akan mendorong terjadinya kenaikan 

suku bunga kredit dan akan mengakibatkan minat masyarakat untuk kredit 

menurun, hal tersebut menyebabkan tersendatnya aktifitas bank dalam 

menyalurkan dananya sehingga dapat mengurangi kemampuan bank dalam 

penyaluran kredit. Selain itu apabila BI rate  mengalami kenaikan maka pihak 

bank lebih memilih untuk menginvestasikan dananya dalam bentuk sertifikat bank 

indonesia (SBI). Maka secara teoritis dapat dikatakan bahwa BI ratememberi 

dampak pada pertumbuhan kredit. Hal ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh I Gede Oggy Pratama Putra dan Surya Dewi Rustariyuni (2011) 

yang menyatakan bahwa BI rate memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap 

kredit. 
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2.3.5 Pengaruh Pertumbuhan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Kredit 

Inflasi merupakan suatu keadaan dimana secara terus menerus harga akan 

barang dan jasa mengalami peningkatan yang tajam atau bisa dikatakan nilai mata 

uang sedang menurun secara tajam pula sebanding dengan kenaikan harga 

tersebut. Inflasi yang ringan berpengaruh terhadap kondisi internal bank sehingga 

memicu naiknya suku bunga tabungan dan deposito yang berpengaruh pada suku 

bunga kredit. Naiknya suku bunga deposito membuat masyarakat memilih 

menyimpan dananya untuk memperoleh keuntungan dari pendapatan atas bunga, 

dan dana dari simpanan nasabah tersebut di putar kembali oleh bank sebagai 

sumber dana untuk penyaluran kredit. 

Namun sebaliknya jika hiperinflasi yang terjadi maka akan menyebabkan 

harga meningkat dan daya beli masyarakat menurun sehingga menyulitkan 

masyarakat untuk melakukan produksi, investasi dan juga konsumsi serta tingkat 

suku bunga kredit yang melambung tinggi  mengakibatkan minat masyarakat akan 

kredit menurun sehingga secara teoritis pertumbuhan inflasi akan memiliki 

pengaruh yang terhadap pertumbuhan kredit. Hal ini didukung oleh penelitian 

yang dilakukan oleh Evie Nurussolikhah Maslihan (2014) yang menyatakan 

bahwa inflasi memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan 

kredit. 

 

2.3.6. Pengaruh Pertumbuhan Indeks Produksi Industri Terhadap 

Pertumbuhan Kredit 

indeks produksi industri merupakan suatu angka yang menunjukkan 

prosentase dari naik atau turunnya nilai produksi industri pada periode yang 
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sedang berlangsung maupun periode sebelumnya.Meningkatnya indeks 

menunjukkan bahwa kondisi industri sedang membaik sehingga memberi 

kesempatan bisnis bagi bank dalam penyaluran kredit untuk pengembangan usaha 

para pelaku bisnis di sektor industri. Sehingga secara teoritis indeks produksi 

industri berpengaruhterhadap pertumbuhan kredit. 

 

2.4 Kerangka Pemikiran Teori 

Dengan merujuk dari landasan teori yang telah diuraikan diatas terkait juga 

hubungan dengan variabel yang sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga dapat 

diilustrasikan dengan gambaran kerangka dari pemikiran penulis seperti berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

KERANGKA PEMIKIRAN 
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2.5 Hipotesis Penelitian 

Dengan mengacu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian  serta 

tinjauan pustaka yang telah secara rinci dijelaskan sebelumnya maka dapat 

disusun hipotesis seperti yang tertesra berikut: 

1. Pertumbuhan DPK, BI rate, pertumbuhan Inflasi dan pertumbuhan  indeks 

produksi industri secara bersama-sama mempunyai pengaruh positifsignifikan 

terhadap pertumbuhan kredit pada bank pemerintah. 

2. Pertumbuhan tabungan secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap pertumbuhan kredit  padamemiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap pertumbuhan kredit pada bank pemerintah. 

3. Pertumbuhan giro secara parsial memiliki pengaruh yang positif signifikan 

terhadap pertumbuhan kredit pada bank pemeritah. 

4. BI rate secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap 

pertumbuhan kredit pada bank pemerintah. 

5. Pertumbuhan Inflasi secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap 

pertumbuhan kredit pada bank pemerintah. 

6. Pertumbuhan indeks produksi industri secara parsial mempengaruhi positif 

signifikan terhadap pertumbuhan kredit pada bank pemerintah.



 

 

 

 


