
PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN LOAN TO DEPOSIT RATIO (LDR) 

TERHADAP PENYALURAN KREDIT DENGAN NON PERFORMING LOAN (NPL) 

SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA BANK UMUM KONVENSIONAL             

GO PUBLIC 

 

ARTIKEL ILMIAH 

 

 

Oleh: 

 

 

DILA PUTRI WAHYUNINGTYAS 

2014310211MAN 

JUD 
 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS 

SURABAYA 

2018 



 

 

  



 

1 

 

(LDR) TERHADAP PENYALURAN KREDIT DENGAN NON PERFORMING LOAN 

(NPL) SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA BANK UMUM 

KONVENSIONAL GO PUBLIC 

 

ARTIKEL ILMIAH 

 

Dila Putri Wahyuningtyas 

STIE Perbanas Surabaya 

Email:pdila600@gmail.com 

 

ABSTRACT 

 This study aims to analyze the influence of Third Party Funds (DPK), Loan To 

Deposit Ratio (LDR), on lending to Non Performing Loans (NPL) as an intervening variable. 

The sample used in this study were 112 Conventional Commercial Banks that went public in 

2013-2016. The data used in this study is secondary which is obtained from financial 

statements that have been published by conventional commercial banks with the 2013-2016 

observation period. This research is a quantitative research, this type of research uses 

hypothesis testing and path analysis because the results of this study account for the effect of 

independent variables on the dependent variable with the mediating variable. Data collection 

techniques use the documentation method. The analytical method used is regression analysis. 

based on this study it was found that Third Party Funds (DPK) had a significant effect on 

Non Performing Loans (NPL)and Loan To Deposit Ratio (LDR) had a no significant effect on 

Non Performing Loans (NPL), where as variable (DPK) and Loan To Deposit Ratio (LDR), 

Non Performing Loans (NPL) have a significant effect on lending. The intervening test 

carried out by a single test explains that indirectly Third Party Funds (DPK)has no affect 

credit disbursement through Non Performing Loans (NPL), and the variable Loan To Deposit 

Ratio (LDR) has no effect on lending through Non Performing Loans (NPL). 

Keywords :credit distribution,Third Party Funds,Loan To Deposit Ratio,Non Performing 

Loans 

PENDAHULUAN

Pembangunan perekonomian di suatu 

negara tidak dapat lepas dari sektor 

perbankan. Bank bertugas sebagai 

perantara untuk menyimpan dana yang 

berupa tabungan dan memberikan 

pinjaman kepada nasabah. Kredit yang 

disalurkan oleh bank bertujuan untuk 

mengembangkan usaha  dan meningkatkan 

perekonomian. Pemberian kredit dapat 

berupa dana yang akan digunakan untuk 

investasi ataupun kredit yang akan 

digunakan untuk modal kerja. Kredit yang 

diberikan oleh bank memiliki pengaruh 

yang cukup besar terhadap perekonomian 

suatu negara, karena kredit investasi dan 

modal kerja akan memperluas usaha yang 

nantinya akan berdampak pada 

peningkatan tenaga kerja sehingga dapat 

mengurangi terjadinya pengangguran. 

Berdasarkan data Bank Indonesia pada 

Juni 2017 melaporkanpenyaluran kredit 

yang dilakukan oleh perbankan mencapai 

Rp 4.518,triliun per Juni 2017, dengan 

angka pertumbuhan sebesar 7,6%. 

Pertumbuhan tersebut melambat apabila 

dibandingan pada bulan mei 2017 yang 

tercatat tumbuh sebesar 8,6%. Berdasarkan 

pada jenis penggunaannya, perlambatan 

pertumbuhan kredit tersebut terjadi pada 

Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit 
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Investasi (KI). BI mencatat penyaluran 

KMK pada bulan Juni 2017 sebesar Rp 

2.097,8 triliun atau tumbuh sebesar 6,9%. 

Pertumbuhankredit investasipada bulan ini 

melambat apabila dibandingkan dengan 

bulan Mei yang tumbuh sebesar 8,5%. 

Sedangkan pada penyaluran KI bulan Juni 

tercatat sebesarRp 1.114 triliun atau 

tumbuh sebesar 6,1%. Data bank cetral 

memperlihatkan bahwa pertumbuhan 

tersebut melambat apabila dibandingkan 

dengan bulan Mei 2017 yang tercatat 

sebesar 7,9%. Tetapi penyaluran Kredit 

Konsumtif mengalami peningkatan sebesar 

Rp 1.306,2 triliun atau tumbuh sebesar 9,9 

% per Juni 2017.Pada bulan sebelumnya 

tercatat bahwa penyaluran KK tumbuh 

sebesar 9,5%. Jadi, petumbuhan KMK 

yang melambat disebabkan oleh 

penyaluran kredit ke sektor perdagangan, 

hotel, dan restoran, serta sektor keuangan, 

real estate dan jasa perusahaan. Masing-

masing mencatat pertumbuhan sebesar 

4,3% pada Juni 2017 dari 6,7% dan 17,1% 

dari 18,5% pada bulan sebelumnya. 

Sementara itu, perlambatan penyaluran KI 

dikarenakan perlambatan penyaluran 

kredit yang ada pada sektor industri 

pengolahan serta sektor perdagangan dan 

hotel. Masing - masing tercatat tumbuh 

melambat dari 4,7% menjadi 3,5%. 

(www.kompas.com). 

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana 

terbesar yang dapat dikelola bank yang 

mencapai 80% – 90% dari seluruh dana 

pihak ketiga. Penelitian yang dilakukan 

oleh Sania dan Wahyuni (2016) 

menyatakan bahwa dana pihak ketiga 

berpengaruh signifikan terhadap jumlah 

penyaluran kredit perbankan.Kasmir 

(2014:225) menyatakan bahwa Loan to 

Deposit Ratio (LDR) adalah rasio yang 

digunakan untuk mengukur komposisi 

mengenai jumlah kredit yang diberikan 

dibanding dengan jumah dana masyarakat 

dan modal sendiri yang digunakan. Rasio 

ini digunakan perusahaan untuk mengukur 

tingkat likuiditas.Penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Uswatun & Wahyu (2015) 

yang menguji mengenai volume 

penyaluran kredit menyatakan bahwa LDR 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap volume penyaluran kredit.Non 

Performing Loan (NPL) adalah 

kemampuan bank untuk mengumpulkan 

kembali kredit yang dikeluarkan oleh bank 

sampai lunas.Rasio NPL tersebut berasal 

dari risiko kredit yang menunjukkan 

perbandingan antara jumlah kredit yang 

bermasalah dan total kredit.Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Wilansari 

& Titiek (2013) memperoleh hasil bahwa 

NPL berpengaruh secara signifikan 

terhadap penyaluran kredit.Alasan peneliti 

menggunakan sampel bank umum 

konvensional yang go public adalah untuk 

melihat dengan lebih general seberapa 

besar penyaluran kredit yang dilakukan 

oleh bank yang sudah besar dan banyak 

dikenal oleh masyarakat. Peran perbankan 

sangat penting di Indonesia, pihak bank 

harus meningkatkan kinerjanya agar 

tercipta suatu bank yang sehat dan 

efisien.Indikator yang digunakan dalam  

penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga 

(DPK), Loan To Deposit Ratio (LDR), dan 

Non Performing Loan (NPL). 

 

RERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

Signalling Theory     

Scott (2012:475) menjelaskan bahwa teori 

sinyal menyatakan para manajer yang 

memiliki informasi yang baik mengenai 

perusahaan akan terdorong untuk 

menyampaikan sinyal mengenai laporan 

tahunan perusahaan kepada investor atau 

pihak eksternal dengan tujuan untuk 

meningkatkan nilai perusaaan melalui 

suatu pelaporan keuangan dengan 

mengirimkan sinyal melalui laporan 

tahunan perusahaan. Pada penelitian ini 

teori sinyal menyatakan peranan manajer 

perkredit untuk menyampaikan pengaruh 

dana pihak ketiga dan LDR terhadap 

penyaluran kredit. Sinyal yang diberikan 

kepada pihak eksternal dapt berupa good 

news ataupun bad news. Teori sinyal yang 

diberikan kepada debitur akan 

mengindikasikan bahwa perusahaan dapat 

http://www.kompas.com/
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melakukan penyaluran kredit kepada 

kreditur dengan baik dan tepat sasaran. 

Pengertian Bank 

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 

1998, bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkan kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dengan 

tujuan untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat. Sedangkan perbankan adalah 

kegiatan usaha, kelembagaan, dan proses 

yang bersangkutan dengan pelaksanaan 

kegiatan usaha yang menyangkut tentang 

bank.  Kegiatan utama bank adalah 

menghimpun dana dari masyarat, bank 

mengumpulkan dana tersebut dalam 

bentuk tabungan, giro, dan deposito.  

 

Penyaluran Kredit 

Kata Kredit berasal dari Italia credere yang 

artinya adalah kepercayaan dari kreditur 

bahwa debitur akan mengembalikan 

pinjaman beserta bunganya sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakati, 

(Kasmir,2012:112). Dalam melakukan 

penyaluran kredit, bank wajib untuk 

memiliki keyakinan yang berdasarkan 

kemampuan serta kesanggupan nasabah 

untuk dapat melunasi utangnya sesuai 

dengan perjanjian.Penyaluran kredit 

merupakan kegiatan yang mendominasi 

usaha bank dalam fungsinya sebagai 

lembaga intermediasi.Selain untuk 

mensejahterkan masyarakat, kredit yang 

dilaksanakan oleh bank juga bertujuan 

untuk memperoleh laba, dimana laba 

tersebut berasal dari selisih bunga 

tabungan yang diberikan kepada nasabah 

penabung dengan bunga yang diperoleh 

dari nasabah debitur dan merupakan 

pendapatan utama bank. Uswatun & 

Wahyu (2015) menjelaskan bahwa rumus 

yang digunakan untuk menghitung 

penyaluran kredit adalah sebagai berikut: 

Penyaluran Kredit (LnPK) = Total 

Kredit yang disalurkan 

 

Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Menurut surat edaran BI NO.6/3/DNDP 

tanggal 31 mei 2004 dana yang dipercaya 

masyarakat kepada bank dapat berupa 

giro, tabungan, dan deposito. Yusni & Toti 

(2017) menjelaskan bahwa pihak-pihak 

yang dimaksud dalam dana pihak ketiga 

adalah (1) sumber dana sendiri yang 

berupa modal disetor, dana dari penjualan 

saham di BEI, akumulasi ditahan, 

cadangan-cadangan dan agro saham. (2) 

sumber dana pihak bank yang terdiri dari 

Likuiditas Bank Indonesia (LBI) dan 

Sertifkat Bank Indonesia (SBI). Uswatun 

& Wahyu (2015) menyatakan bahwa dana 

pihak ketiga dapat dihitung menggunakan 

rumus : 

DPK(LnDPK)=tabungan+giro+deposito 

 

Loan To Deposit Ratio (LDR) 

Kasmir (2014:225) menyatakan bahwa 

batas aman LDR pada suatu bank adalah 

sekitar 80%, tetapi batas maksimalnya 

adalah sebesar 110%. Loan To Deposit 

Ratio (LDR) adalah rasio yang digunakan 

untuk mengetahui kemampuan sebuah 

bank dalam membayar kembali kewajiban 

kepada nasabah yang telah menanamkan 

dananya dengan kredit yang telah 

diberikan kepada debiturnya    (Kasmir, 

2013:319). LDR sering digunakan sebagai 

alat ukur untuk menilai kesehatan bank 

dalam faktor likuiditas. Rasio LDR yang 

rendah akan mengindikasikan bahwa 

likuiditas pada sebuah bank akan tinggi, 

namun sebaliknya apabilarasio LDR tinggi 

maka likuiditas dari bank tersebut akan 

rendah. Menurut penelitian yang dilakukan 

oleh Andreani & Erick (2016), rasio ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut:  

 

𝐋𝐃𝐑 =
𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐤𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭

𝐝𝐚𝐧𝐚𝐩𝐢𝐡𝐚𝐤𝐤𝐞𝐭𝐢𝐠𝐚
× 𝟏𝟎𝟎% 

 

Non Performing Loan (NPL)   

NPL adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan sebuah bank dalam 

mengatasi risiko kegagalan pengembalian 

kredit oleh debitur.Rasio NPL 

menunjukkan kualitas aktiva kredit yang 

jika kolektibilitasnya kurang lancar, 

diragukan, dan kredit macet, maka bank 

tersebut menghadapi kredit bermasalah.
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NPL yang tinggi menyebabkan perbankan 

harus menyediakan cadangan yang lebih 

besar sehingga modal bank nantinya akan 

ikut terkikis oleh tingginya NPL. Peraturan 

Bank Indonesia nomor 15/2/PBI/2013 

menyatakan bahwa rasio kredit bermasalah 

tidak lebih dari 5%. Penelitian yang 

dilakukan oleh Zulcha & Dewi (2016) 

menyatakan bahwa rumus perhitungan 

untuk NPL adalah: 

NPL=(Kreditbermasalah)/(total 

kredit)×100% 

Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap 

Non Perorming Loan (NPL) 

Dana pihak ketiga digunakan oleh bank 

untuk memberikan kredit kepada 

masyarakat yang kekurang dana. Tetapi 

pada kenyataannya dana pihak ketiga 

belum secara maksimal dialokasikan ke 

masyarakat yang membutuhkan kucuran 

dana. sedangkan NPL adalah banyaknya 

pinjaman yang mengalami kesulitan dalam 

memenuhi kewajibannya. Berdasarkan 

pada teori sinyal yang digunakan dalam 

penelitian ini menyatakan mengenai 

pemberian sinyal yang baik darilaporan 

keuangan perusahaan pada pihak eksternal 

sehingga dapat menarik investor, maka 

dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

semakin tinggi dana pihak ketiga yang 

diterima oleh bank, maka bank akan 

semakin mudah untuk melakukan 

penyaluran kredit. Penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Uswatun & Wahyu 

(2015), menyatakan bahwa Dana pihak 

ketiga berpengaruh positif terhadap 

volume penyaluran kredit. Apabila 

penyaluran kredit yang dilakukan oleh 

bank mengalami peningkatan, maka 

teradinya NPL pada suatu bank juga akan 

mengalami peningkatan.  

Hipotesis 1 : Dana pihak ketiga 

berpengaruh terhadap NPL 

 

Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) 

terhadap Non Performing Loan (NPL) 

LDR adalah salah satu indikator yang 

digunakan untuk mengukur seberapa besar 

pemberian kredit yang dilakukan oleh 

bank. LDR dapat menggambarkan besar 

peluang munculnya risiko kredit. Kasmir 

(2013:320) menyatakan bahwa banyaknya 

dana pihak ketiga yang dihimpun oleh 

bank maka akan mepengaruhi besarnya 

kredit yang disalurkan. Jadi semakin 

banyak dana pihak ketiga maka akan 

semakin banyak pula kredit yang akan 

disalurkan, dapat dikatakan apabila LDR 

meningkat dan risiko terjadinya NPL pada 

sebuah bank juga akan meningkat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Andreani 

& Erick (2016) menyatakan bahwa secara 

simultan LDR berpengaruh terhadap NPL. 

semakin tinggi rasio LDR akan 

memberikan indikator bahwa dana 

pemberian kredit juga akan semakin besar, 

yang nantinya akan meningkatkan risiko 

tejadinya NPL pada sebuah bank. 

Hipotesis 2 : LDR berpengaruh terhadap 

NPL    

Pengaruh Non Performing Loan (NPL) 

terhadap Penyaluran Kredit 

NPL adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur jumlah kredit yang bermasalah, 

Apabila rasio NPL tinggi maka akan 

mencerminkan bahwa kredit macet yang 

terjadi pada bank semakin banyak, 

akibatnya adalah bank akan kehilangan 

kesempatan untuk memperoleh laba dari 

kredit yang disalurkan tersebut. Dengan 

demikian apabila nilai NPL diatas 5% 

maka bank tersebut dikatakan tidak sehat, 

dan NPL yang tinggi akan menyebabkan 

laba yang diterima oleh bank menurun, 

penurunan laba akan mengakibatkan 

deviden yang dibagi juga semkin 

berkurang. Berdasarkan pada teori sinyal 

yang menyatakan mengenai pemberian 

sinyal yang baik untuk disampaikan 

kepada pihak eksternal, dengan tujuan 

untuk menarik minat investor, maka 

penyaluran kredit yang dilakukan bank 

dalam jangka pendek dipengaruhi oleh 

perkembangan dalam indikator NPL bank, 

tetapi apabila dalam jangka panjang 

indikator NPL tidak mampu untuk 

menjelaskan perkembangan dalam 

penyaluran kredit. Penelitian yang 
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dilakukan oleh Uswatun & Wahyu (2015) 

menjelakan bahwa NPL berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap 

volume penyaluran kredit. 

Hipotesis 3 : NPL berpengaruh terhadap 

Penyaluran Kredit  

   

Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) 

terhadap Penyaluran Kredit 

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang 

dihimpun dari dana masyarakat yang 

merupakan sumber dana terbesar yang 

sangat diandalkan oleh bank. Jumlah dana 

pihak ketiga yang bertambah akan 

menambah kemampuan dana yang 

nantinya akan dijadikan kredit oleh bank. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Akbar dan Munawaroh (2014) 

menjelaskan bahwa Dana Pihak Ketiga 

berpengaruh secara simultan dan parsial 

terhadap penyaluran kredit. Oleh karena 

itu semakin besar simpanan masyarakat 

maka akan semakin besar penyaluran 

kredit yang dapat disalurkan oleh bank. 

Hipotesis 4 : Dana pihak ketiga 

berpengaruhterhadap Penyaluran Krediit 

 

Pengaruh Loan To Deposit Ratio (LDR) 

terhadap Penyaluran Kredit 

Loan To Deposit Ratio (LDR) digunakan 

sebagai rasio yang dapat menunjukan 

kemampuan bank untuk membayar 

kembali ketika deposan menarik kembali 

simpanannya. LDR yang tinggi akan 

menyebabkan semakin rendahnya 

likuiditas pada sebuah bank, sebaliknya 

semakin tinggi LDR maka likuiditas pada 

bank akan rendah. Hal tersebut 

menunjukkan adanya pengaruh yang teradi 

pada kemampuan kredit. Penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Uswatun & 

Wahyu (2015) menyatakn bahwa LDR 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap volume penyaluran kredit. Maka 

dapat dikatakan Bank yang memiliki LDR 

tinggi berarti menunjukkan bahwa bank 

telah menggunakan dana yang diliki untuk 

aktivitas penyaluran kredit secara tinggi 

pula. 

Hipotesis 5 : LDR berpengaruh terhadap 

Penyaluran Kredit    

Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) 

terhadap Penyaluran Kredit melalui 

Non Performing Loan (NPL) 

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana 

yang bersumber dari masyarakat luas 

merupakan sumber penting untuk aktivitas 

operasional bank dan merupakan tolak 

ukur keberhasilan suatu bank apabila bank 

dapat menanggung biaya operasinya dari 

sumber dana ini (Kasmir, 2012:59). 

Penelitian terdahulu yang  dilakukan oleh 

Akbar dan Munawaroh (2014) 

menjelaskan bahwa Dana PihakKetiga 

berpengaruh secara simultan dan parsial 

terhadap penyaluran kredit. dapat 

dikatakan apabila penyaluran kredit yang 

tinggi akan memunculkan risiko kredit, 

dimana NPL adalah rasio yang digunakan 

untuk mendeteksi adanya risiko kredit 

seperti kredit macet. Apabila terjadi 

penyaluran kredit yang tinggi, maka kredit 

macet yang dialami oleh bank juga 

semakin tinggi, akibatnya adalah bank 

akan mengganti dana pihak ketiga tersebut 

dengan aset yang dimiliknya, sehingga 

bank juga akan mengalami penurunan 

laba. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa dana pihak ketiga berpengaruh 

terhadap penyaluran kredit melalui NPL 

Hipotesis 6 : Dana pihak ketiga 

berpengaruh terhadap Penyaluran 

kreditmelalui NPL 

 

Pengaruh Loan To Deposit Ratio (LDR) 

terhadap Penyaluran Kredit melalui 

Non Performing Loan (NPL)                     

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio 

yang digunakan untuk mengukur 

komposisi mengenai jumlah kredit yang 

diberikan dibanding dengan jumah dana 

masyarakat dan modal sendiri yang 

digunakan (Kasmir,2014:225). Apabila 

nilai LDR tinggi, maka bank tidak dapat 

memiliki likuiditas yang cukup memadai 

untuk menutup kewajibannya atau tidak 

dapat melakukan penyaluran kredit 

terhadap nasabah. Penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Uswatun& Wahyu 
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(2015) menyatakan bahwa LDR 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap volume penyaluran kredit. Selain 

itu apabila rasio LDR pada bank tinggi 

maka bank akan mengalami kesulitan 

dalam melakukan penyaluran kredit karena 

LDR yang tinggi akan memberikan 

indikator bahwa NPL pada bank tersebut 

juga tinggi. Menurut Andreani & Erick 

(2016) menyatakan bahwa secara simultan 

LDR berpengaruh terhadap NPL.Maka 

dapat dikatakan apabila LDR berpengaruh 

terhadap penyaluran kredit melalui NPL.   

Hipotesis 7 : LDR  berpengaruh terhadap 

Penyaluran Kredit melalui NPL

 

Kerangka Pemikiran 

 

 H4  H6 

                                                   H1  

 H2  H3 

                             H5         H7 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

METODE PENELITIAN 

Klasifikasi Sample   

Populasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah bank umum konvensional yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2013-2016. Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling, metode tersebut 

bertujuan untuk mengambil sampel 

berdasarkan pada kriteria tertentu. Berikut 

adalah kriteria yang digunakan dalam 

pengambilan sampel : 

1. Bank umum konvensional yang 

menerbitkan laporan keuangan secara 

berturut-turut pada periode 2013-2016 

2. Bank umum konvensional yang terus 

listing di BEI periode 2013-2016. 

 

Data Penelitian 

Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan analisis 

kuantitatif, dimana analisis tersebut 

merupakan analisis data yang 

menggambarkan perhitungan mengenai 

angka-angka dan menjelaskan hasil 

perhitungan tersebut. 

Perhitungan analisis data dalam penelitian 

ini menggunakan program SPSS.23. 

Analisis data yang digunakan adalah 

regresi linier berganda dan path analysis 

(analisis jalur).  Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan cara 

dokumentasi. Dokumentasi yaitu cara 

pengumpulan data yang diperoleh melalui 

dokumen-dokumen laporan keuangan pada 

bank konvesional yang terdaftar di BEI 

dan juga melalui website IDX 

(www.idx.co.id). 

 

Definisi Operasional Variabel 

Dana Pihak Ketiga  

Dana pihak ketiga adalah dana yang 

dihimpun oleh bank dari masyarakat yang 

besumber dari simpanan giro, tabungan, 

dan deposito. 

 

DPK (LnDPK) = 

tabungan+giro+deposito 

 

Loan To Deposit Ratio (LDR)  

LDR adalah rasio yang digunakan untuk 

mengetahui kemampuan sebuah bank 

dalam membayar kembali kewajiban 

kepada nasabah yang telah menanamkan 

dananya dengan kredit yang telah 

DPK 

LDR 

NPL 
PENYALURAN 

KREDIT 

http://www.idx.co.id/
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diberikan kepada debiturnya (Kasmir, 

2013:319). 

𝐋𝐃𝐑 =
𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐤𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭

𝐝𝐚𝐧𝐚 𝐩𝐢𝐡𝐚𝐤 𝐤𝐞𝐭𝐢𝐠𝐚
× 𝟏𝟎𝟎% 

Penyaluran Kredit  

Penyaluran kredit adalah kegiatan yang 

mendominasi bank yang dalam fungsinya 

berperan sebagai mediasi antara pihak 

yang  

kekurangan dana dan pihak yang kelebihan 

dana 

Penyaluran Kredit (LnPK) = Total 

Kredit yang disalurkan  

 

Non Performing Loan (NPL) 

NPL adalah rasio yang digunakan untuk 

mengatasi risiko kegagalan pengembalian 

kredit. 

𝐍𝐏𝐋 =
𝐊𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐛𝐞𝐫𝐦𝐚𝐬𝐚𝐥𝐚𝐡

𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐤𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭
× 𝟏𝟎𝟎% 

 

  

Alat Analisis 

Y₁ = β+βaDPK+βbLDR+e₁….…......(1) 

Y₂= β+βdDPK+βeLDR+βcNPL+e…(2) 

Keterangan : 

β = Koefisien regresi 

Y₁ = NPL =Non Performing Loan 

Y₂ = Penyaluran Kredit 

DPK = Dana Pihak Ketiga 

LDR = Loan to deposit ratio 

e = Error 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN           

Uji Deskriptif  

Analisis Deskriptif digunakan untuk 

memberikan gambaran mengenai variabel-

variabel dalam penelitian ini yaitu Dana  

Pihak Ketiga (DPK), Loan To Deposit 

Ratio (LDR) , Non Performing Loan 

(NPL), dan Penyaluran Kredit.  

Tabel 1 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan pada Tabel 1 

mengenai hasil uji statistik deskriptif dari 

variabel DPK bahwa terdapat 112 sampel 

perusahaan perbankan konvensional dari 

tahun 2013-2016 yang menyatakan bahwa 

nilai minimum variabel DPK yaitu 

sebesar21,43 yang dimiliki oleh Bank 

MNC International Tbk pada tahun 2013. 

Hal ini menunjukkan bahwa Bank MNC 

International Tbk pada tahun 2013 

memiliki penurunan dalam penghimpunan 

dana pada masyarakat dibandingkan 

dengan bank lain. Nilai maksimum 

variabel DPK yaitu sebesar 34,23 yang 

dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia Tbk 

pada tahun 2016, Hal ini menunjukkan 

bahwa Bank Rakyat Indonesia Tbk pada 

tahun 2016  memiliki peningkatan dalam 

pengimpunan dana pada masyarakat 

dibandingkan dengan bank lain. Nilai rata-

rata (mean) sebesar 30,9761 dan standar 

deviasi sebesar 2,29443. Nilai rata-rata 

(mean) yang lebih besar dari standar 

deviasi menunjukkan bahwa data 

berdistribusi dengan baik.  

 Pada variabel LDR terdapat 112 

sampel perusahaan perbankan 

konvensional dari tahun 2013-2016 yang 

menyatakan bahwa nilai minimum 

variabel LDR yaitu sebesar 0,54 yang 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

DPK 112 21,43 34,23 30,9761 2,29443 

LDR 112 ,54 2656,19 24,5900 250,90358 

NPL 112 ,00 ,13 ,0219 ,02132 

PENYALURAN KREDIT 112 23,13 34,06 30,8979 2,13533 

Valid N (listwise) 112     
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dimiliki oleh Bank Mega Tbk pada tahun 

2016. Hal ini menunjukkan bahwa Bank 

Mega Tbk memiliki tingkat likuiditas 

rendah dibandingkan dengan bank sampel 

lainnya, yang artinya adalah Bank Mega 

Tbk memiliki kemampuan dalam 

membayar kembali penarikan dana yang 

dilakukan oleh deposan dengan mengandal 

kredit yang disalurkan.  Nilai maksimum 

pada variabel LDR adalah sebesar 2656,19 

yang dimiliki oleh Bank MNC 

International Tbk pada tahun 2013. Hal ini 

menunjukkan bahwa Bank MNC 

International Tbk memiliki tingkat 

likuiditas yang tinggi. Pada variabel NPL 

terdapat 112 sampel perusahaan perbankan 

konvensional dari tahun 2013-2016 yang 

menyatakan bahwa nilai minimum 

variabel NPL yaitu sebesar 0,00 yang 

dimiliki oleh Bank Jabar Banten pada 

tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa 

manajemen Bank Jabar Banten pada tahun 

2016 memiliki kemampuan mengelola 

kredit bermasalah yang baik dibanding 

dengan bank lainnya. Sedangkan nilai 

maksimum pada variabel NPL yaitu 

sebesar 0,13 yang dimiliki oleh Bank J 

Trust Indonesia Tbk pada tahun 2013. Hal 

ini menunjukkan bahwa manajer Bank J 

Trust Indonesia Tbk memiliki kemampuan 

mengelola kredit bermasalah yang 

terburuk dibandingkan dengan bank 

lain.Variabel penyaluran kredit terdapat 

112 sampel perusahaan perbankan 

konvensional dari tahun 2013-2016 yang 

menyatakan bahwa nilai minimum 

variabel penyaluran kredit yaitu sebesar 

23,13 yang dimiliki oleh Bank Victoria 

International Tbk pada tahun 2013. Hal ini 

menunjukkan bahwa Bank Victoria 

International Tbk pada tahun 2013 tidak 

dapat memaksimalkan penyaluran kredit 

terhadap laba yang diperoleh, dengan kata 

lain bahwa bank telah mengalami kerugian 

pada tahun sebelumnya. Sedangkan nilai 

maksimum pada variabel penyaluran 

kredit yaitu sebesar 34,06 yang dimiliki 

oleh Bank Rakyat Indonesia Tbk pada 

tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa 

Bank Rakyat Indonesia Tbkmampu 

memaksimalkan dana yang dihimpun dan 

kemudian disalukan dalam bentuk kredit 

yang dapat menghhasilkan laba pada 

perusahaan. Nilai rata-rata (mean) pada 

variabel penyaluran kredit adalah sebesar 

30,8979dan standar deviasi sebesar,13533. 

Nilai rata-rata (mean) yang lebih besar 

dibandingkan dengan nilai standar deviasi 

menunjukkan bahwa data berdistribusi 

dengan baik. 

 

Uji Normalitas 

Uji normlaitas digunakan dengan tujuan 

untuk menunjukkan model regresi pada 

variabel-variabel yang diuji apakah data 

berdistribusi normal atau tidak.Data dapat 

dikatakan normal apabila nilai residual 

terdistribusi secara normal.Penelitian ini 

menggunakan analisis statistik yaitu uji 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test (1-

sampel K-S) hal ini digunakan untuk 

menghindari data yang tidak akurat. Nilai 

residual berdistribusi normal apabila nilai 

signifikansinya >0,05 (Ghozali, 

2016:160).uji normalitas yang dilakukan 

dengan menggunakan data outlier 

menghasilkan sampel yang berjumlah 112 

data dengan nilai Test Statistic sebesar 

0,162 dan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 

sebesar 0,000.Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa data yang digunakan dalam 

penelitian ini berada< 0,05 yang 

menunjukkan bahwa data tidak 

berdistribusi normal. 

 

Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk 

menguji apakah terdapat variabel bebas 

dalam model penelitian.Model yang baik 

adalah model yang tidak terdapat korelasi 

antara variabel bebas.Untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya korelasi adalah dengan 

melihat nilai toleransi dan Variance 

Inflation Factor (VIF). Apabilanilai 

tolerance > 0,1 dan VIF < 10, maka dapat 

disimulkan bahwa data tidak terjadi 

multikolinieritas antar variabel bebas 

dalam model regresi. Hasil antara variabel 

independen tidak terjadi multikolinieritas. 

Hal ini dapat dilihat dari nilai tolerance 
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dari nilai VIF dalam collinearity statistic, 

dimana nilai dari tolerance memiliki nilai 

> 0,10dan nilai VIF < 10. 

Uji Autokorelasi 

Tujuan dari uji autokorelasi adalah untuk 

menguji apakah dalam suatu model regresi 

linier berganda ada ubungan korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode 

sekarang dengan kesalahan periode 

sebelumnya. Uji autokorelasi pada 

penelitian ini menggunakan Run Tes 

dengan kriteris sig < 0,05. Pada uji Run 

Test didapatkan nilai p-value sebesar 

0,849 lebih besar dari 0,05 (5%) maka 

H₀diterima dan tidak mengalami gejala 

autokorelasi. 

Uji Heteroskedastisitas  Uji 

heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual 

satu pengamat ke pengamat yang lain. 

Jenis regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas.Heteroskedastisitas 

dapat dideteksi dengan menggunakan uji 

glejzer yang digunakan untuk menentukan 

nilai residual.Terjadinya 

heteroskedastisitas adalah apabila variabel 

memiliki tingkat probabilitas signifikansi 

sebesar 0,05 terhadap nilai absolut.model 

regresi dalam variabelNon Performing 

Loan(NPL) yang digunakan dalam 

penelitian ini terjadi heteroskedastisitas, 

hal ini dapat dilihat dari probabilitas 

signifikansinya < 0,05. Variabel 

independenNon Performing Loan(NPL) 

memiliki nilai signifikasi sebesar 0,000 

<0,005. Sedangkan pada variabel 

independen Dana Pihak Ketiga(DPK) 

menunjukkan tingkat signifikan sebesar 

0,498, sedangkan variabelLoan To Deposit 

Ratio(LDR) menunjukkan tingkat 

signifikan sebesar 0,105 , hal ini 

menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak 

Ketiga(DPK) dan Loan To Deposit 

Ratio(LDR) tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada penelitian ini 

karena nilai signifikansinya lebih dari 

0,05. 

Analisis Regresi 

Analisis Regresi Sederhana 

Hasil perhitungan regresi sederhana 

menggunakan spss 23 yaitu: 

 

HASIL PERSAMAAN REGRESI MODEL 1 

Sumber : Data diolah dengan SPSS 

 

Berdasakan pada Tabel 4.7 maka dapat 

ditulis persamaan regresi sebagai berikut : 

Y₁= 0,089 - 0,002DPK + 0,000LDR + e₁ 

Dari persamaan regrsi ditas dapar diartikan 

sebagai berikut : 

1. Constant = 0,089, artinya apabila dana 

pihak ketiga dan LDR konstan atau 

tetap maka  NPL sebesar 0,089 

2. Koefisien regresi sebesar dana pihak 

ketiga sebesar -0,002, artinya bila 

DPK meningkat sebesar 1% maka 

menurunkan rasio NPL sebesar -0,002 

3. Koefisien regresi LDR sebesar 

2,694E-6, artinya bila LDR meningkat 

sebesar 1% maka akan diikuti oleh 

peningkatan NPL sebesar 

0,000002694

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

 (Constant) ,089 ,029  3,057 ,003 

DPK -,002 ,001 -,235 -2,323 ,022 

LDR 2,694E-6 ,000 ,032 ,314 ,754 
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Analisis Regresi Berganda 

 

HASIL PERSAMAAN REGRESI MODEL 2

 

Sumber : Data diolah 

 

 

Dari Tabel 4.8 maka diperoleh persamaan 

regresisebagai berikut: 

Y₂ = -0,643 + 1,014DPK + 0,003LDR + 

2,966NPL + e₂ 

Dari persamaan diatas dapat diartikan 

sebagai berikut: 

1. Constant = -0,643 , artinya bila Dana 

Pihak Ketiga (DPK), Loan To Deposit 

Ratio (LDR), dan Non Performing 

Loan (NPL) konstan atau tetap maka 

penyaluran kredit sebesar -0,643 

2. Koefisien regresi Dana Pihak Ketiga 

(DPK) sebesar 1,014, artinya apabila 

Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 

sebesar 1% maka akan diikuti 

peningkatan penyaluran kredit sebesar 

1,014. 

3. Koefisien regresi Loan To Deposit 

Ratio (LDR) sebesar 0,003, artinya 

apabila Loan To Deposit Ratio (LDR) 

meningkat sebesar 1% maka akan 

diikuti peningkatan penyaluran kredit 

sebesar 0,003. 

4. Koefisien regresi Non Performing 

Loan (NPL) sebesar 2,966, artinya 

apabila Non Performing Loan (NPL) 

meningkat sebesar 1% maka akan 

diikuti peningkatan penyaluran kredit 

sebesar 2,966 

 

 

 

 

 

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik 

F) 

Uji F digunakan untuk mengetaui seberapa 

jauh variabel independen mempengaruhi 

variabel dependen.Pengujian dilakukan 

dengan level signifikansi 0,05 atau α = 5  

 

Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi pada dasarnya 

digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. 

 

Model 1 

Uji koefisien determinasi nilai memiliki 

nilai sebesar 0,045. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) 

dan Loan To Deposit Ratio (LDR)mampu 

menjelaskan NPL sebesar 4,5%. 

Sedangkan sisanya 95,5% dijelaskan oleh 

faktor-faktor lain diluar penelitian ini. 

Model 2 

Nilai koefisisen determinasi pada model 2 

sebesar 0,993. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel DPK, LDR dan NPL mampu 

menjelaskan variabel penyaluran kredit 

sebesar 99,3%. Sedangkan sisanya 0,7% 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar 

penelitian ini. 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,643 ,269  -2,391 ,019 

DPK 1,014 ,008 1,089 119,409 ,000 

LDR ,003 ,000 ,358 40,163 ,000 

NPL 2,966 ,845 ,030 3,509 ,001 
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Model 1 

1. Hasil uji t untuk variabel DPK sebesar 

-2,323 dengan signifikansi 0,022, 

Apabila dilihat dari keterangan 

tersebut maka nilai signifikansi untuk 

variabel DPK menunjukkan nilai 

dibawah 0,05 , sehingga dapat 

disimpulkan bahwa DPK berpengaruh 

terhadap NPL atau H1 diterima  

2.  Pada variabel LDR t hitung sebesar 

0,314 dengan signifikansi 0,754. 

Apabila dilihat dari keterangan 

tersebut maka nilai signifikansi untuk 

variabel LDR menunjukkan nilai 

diatas 0,05 , sehingga dapat 

disimpulkan bahwa LDR tidak 

berpengaruh terhadap NPL atau H₀ 

diterima 

 

Model 2 

1. Hasil uji t pada variabel DPK 

diperoleh t hitung sebesar 119,409 

dengan nilai signifikansi sebesar 

0,000. Nilai signifikansi untuk 

variabel DPK menunjukkan nilai 

dibawah 0,05, yang menyimpulkan 

bahwa adanya pengaruh variabel DPK 

terhadap penyaluran kredit atau 

H1diterima. 

2. Hasil uji t untuk variabel LDR 

diperoleh t hitung sebesar 40,163 

dengan nilai signifikansi sebesar 

0,000. Nilai signifikansi untuk 

variabel LDR menunjukkan nilai 

dibawah 0,05, yang menyimpulkan 

bahwa adanya pengaruh variabel LDR  

terhadap penyaluran kredit atau H1 

diterima. 

3. Pada variabel NPL t hitung sebesar 

3,509 dengan signifikansi 0,003. 

Apabila dilihat dari keterangan 

tersebut maka nilai signifikansi untuk 

variabel NPL menunjukkan nilai 

dibawah 0,05 , sehingga dapat 

disimpulkan bahwa NPL berpengaruh 

terhadap Penyaluran kredit  atau H1 

diterima. 

 

 

 

Analisis Jalur (Path Analisis) 

Menurut Ghozali (2016:250) diagram jalur 

menggambarkan mengenai hubungan 

kausal antar variabel. Anak panah satu 

arah menunjukkan pengaruh langsung dari 

variabel independen terhadap variabel 

dependen. Nilai p menunjukkan koefisien 

jalur pada diagram jalur, sedangkan e 

(error) muncul sebagai akibat dari 

kekeliruan pada pengukuran variabel. 

I. Y₁ = β+βaDPK+βbLDR+e₁....(1) 

Y₁= 0,089 - 0,002DPK + 0,000LDR + 

e₁ 

a. Perhitungan langsung DPK ke 

Penyaluran Kredit = 1,104 

Pengaruh tidak langsung DPK ke NPL 

ke PK =(-0,002 x 2,966) =  

-0,005932 

Pengaruh mediasi yang ditunjukkan oleh 

perkalian koefisien (ab) perlu diuji dengan 

sobel test sebagai berikut :standar error 

dari koefisien indirect effect (Sab) 

 

S𝑎𝑏 =  √𝑏2𝑆𝑎2 +  𝑎2𝑆𝑏2 +  𝑆𝑎2𝑆𝑏2 

= √0 + 0,007149 + 0,007204 

= √0,014353  = 0,11980 

Berdasarkan hasil ab dapat digunakan 

untuk menghitung t statistic pengaruh 

mediasi dengan rumus sebagai berikut : 

t =
𝑎𝑏

S𝑎𝑏
= 

(−0,002 x 2,966)

0,11980
 = 

− 0,005932

0,11980
 =  

-0,0498 

 Berdasarkan hasil uji sobel pada 

hasil t hitung untuk pengaruh NPL sebagai 

variabel intervening pada Dana Pihak 

Ketiga (DPK)  terhadap penyaluran kredit 

sebesar -0,0498 dan lebih kecildari t tabel 

model 2 yaitu 0,8445.Maka dapat 

disumpulkan bahwa H₀diterima , 

artinyaNon Performing Loan (NPL) secara 

tidak langsung tidak dapat memediasi 

hubungan antara Dana Pihak Ketiga 

(DPK) dengan penyaluran kredit. 

II. Y₂=β+βdDPK+βeLDR+βcNPL+e....(2) 

Y₂= -0,643 + 1,014DPK + 0,003LDR + 

2,966NPL + e₂ 

b. Pengaruh langsung LDR ke 

Penyaluran Kredit    = 0,003 

Pengaruh tidak langsung LDR ke NPL 

ke PK =(0,000 x 2,966) = 0 
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S𝑎𝑏 =  √𝑏2𝑆𝑎2 +  𝑎2𝑆𝑏2 +  𝑆𝑎2𝑆𝑏2 

= √0 + 0,00285 + 0 

= √0,00285  = 0,05338 

Berdasarkan hasil ab dapat digunakan 

untuk menghitung t statistic pengaruh 

mediasi dengan rumus sebagai berikut : 

t =
𝑎𝑏

S𝑎𝑏
 =

(0,000 x 2,966)

0,05338
 = 

0

0,05338
 = 0 

 Berdasarkan hasil uji sobel untuk 

pengaruh NPL sebagai variabel 

intervening pada LDR terhadap 

penyaluran kredit dengan menggunakan 

sobel tes maka didapatkan nilai t hitung 

(test statistis) sebesar 0 < 0,8445 t tabel, 

maka keputusannya adalah H₀ diterima 

dan artinya NPL tidak dapat menjadi 

variabel intervening pada LDR terhadap 

penyaluran kredit. 

 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh DPK dan LDR terhadap 

penyaluran kredit dengan NPL sebagai 

variabel intervening. Pada penelitian ini 

dilakukan pengujian regresi sebanyak 2 

kali.Sampel yang digunakan sebanyak 112 

bank umum konvensional yang terdaftar di 

BEI pada tahun 2013-2016.Pengujian yang 

dilakukan pada penelitian ini dilakukan 

dengan beberapa tahapan yaitu uji asumsi 

klasik, uji hipotesis dan uji intervening 

dengan analisis jalur dengan menggunakan 

metode causal step dan uji sobel serta uji 

hipotesis.Berikut ini pembahasan masing – 

masing variabel. 

 

Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) 

terhadap Non Performing Loan (NPL) 

Dana Pihak Ketiga (DPK) terdiri dari 

tabungan, giro dan deposito, dana pihak 

ketiga merupakan sumber dana terbesar 

yang diandalkan oleh bank. Peningkatan 

dana pihak ketiga akan meningkatkan 

penyaluran kredit yang nantinya akan 

meningkatkan kredit macet.Berdasarkan 

pada hasil uji statistik t yang menunjukkan 

dana pihak ketiga berpengaruh terhadap 

penyaluran kredit, hal ini ditinjukkan dari 

nilai signifikansi hitung (0,000) < taraf 

signifikan (0,05). Dapat diartikan bahwa 

peningkatan yang dialami oleh dana piak 

ketiga akan mempengaruhi peningkatan 

terhadap NPL. Hasil penelitian ini juga 

didukung oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Uswatun & Wahyu (2015) yang 

menyatakan bahwa dana pihak ketiga 

berpengaruh positif terhadap penyaluran 

kredit. apabila penyaluran kredit yang 

dilakukan oleh bank meningkat, maka 

terjadinya NPL pada bank juga akan 

meningkat. 

 

Pengaruh Loan To Deposit Ratio (LDR) 

terhadap Non Performing Loan (NPL) 

Hasil penelitian pada hipotesis kedua 

menjelaskan bahwa LDR berpengaruh 

terhadap NPL. Rasio LDR diukur dengan 

menggunakan total dana yang dihimpun 

dari masyarakat dibagi dengan total kredit 

yang diberikan.Berdasarkan pada 

pengujian hipotesis memberikan hasil 

bahwa LDR tidak berpengaruh terhadap 

NPL, hal ini dibuktikan dengan uji statistik 

t yang menunjukkan nilai signifikansinya 

sebesar 0,754, dimana nilai signifikan 

tersebut lebih besar dari 0,05. Hasil 

penelitian ini tidak sejalan dengan teori 

sinyal, teori sinyal yang menyatakan 

bahwa manajer perkreditan harus 

memberikan sinyal yang baik kepada 

pihak diluar perusahaan untuk dapat 

menarik minat investor. Jadi apabila rasio 

LDR tinggi, maka tidak dapat memberikan 

indikator bahwa pemberian kredit yang 

dilakukan oleh bank juga akan semakin 

besar. Penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Andreani & 

Erick (2016) yang menyatakan bahwa 

LDR secara simultan berpengaruh 

terhadap NPL. 

 

Pengaruh Non Performing Loan (NPL) 

terhadap penyaluran kredit 

Non Performing Loan (NPL) adalah rasio 

yang digunakan utnuk mengukur berapa 

banyak jumlah kredit yang bermasalah, 

diantaranya yaitu kredit kurang lancar, 

kredit diragukan, atau kredit macet. NPL 

mencerminkan rasio kredit, semakin kecil 

NPL maka senakin kecil pula risiko kredit 
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yang ditanggung oleh bank. Apabila rasio 

NPL pada sebuah bank tinggi, maka bank 

harus menyediakan cadangan dana dengan 

tujuan untuk menutupi kredit bermasalah 

tersebut.Hasil pengujian pada penelitian 

ini menunjukkan bahwa NPL memiliki 

pengaruh terhadap jumlah penyaluran 

kredit pada bank umum konvensinal, hal 

ini dibuktikan dengan uji statistik t yang 

menunjukkan nilai signifikansinya sebesar 

0,000, dimana nilai signifikan tersebut 

lebih kecil dari 0,05.Bank harus tetap 

menjaga jumlah kredit bermasalah yang 

terjadi, agar tidak mengakibatkan kenaikan 

terhadap rasio NPL. Oleh karena itu 

kenaikan NPL juga akan mempengaruhi 

jumlah kredit yang diberikan. Penelitian 

ini sejalan dengan teori sinyal yang 

menyatakan mengenai pemberian sinyal 

yang baik terahadap pihak ekstenal akan 

meningkatkan minat investor dalam 

melakukan penanaman modal,selain itu 

penelitian ini juga sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Uswatun & 

Wayu (2015) yang menyatakan bahwa 

NPL berpengaru secara positif dan 

signifikan terhadap volume penyaluran 

kredit. 

 

Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) 

terhadap penyaluran kredit 

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana 

yang dihimpun dari masyarakat yang 

merupakan sumber dana tersebar dan 

sangat diandalkan oleh bank. Dana pihak 

ketiga sangat berpengaruh terhadap 

operasional bank terutama dalam 

melakukan penyaluran kredit, hal ini 

karena fungsi bank adalah sebagai 

perantara untuk menyalurkan dana kepada 

pihak yang kekurangan dana. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan teori sinyal 

yang digunakan, apabila dana pihak ketiga 

besar, maka akan semakin besar pula 

kemampuan bank dalam melakukan 

penyaluran kredit. hasil penelitian ini 

menjelaskan bahwa peningkatan atau 

penurunan dana pihak ketiga selama 

periode penelitian memiliki hubungan 

yang positif dan signifikan teradap jumlah 

penyaluran kredit. Hal ini dapat dilihat dari 

uji statistik t yang menunjukkan nilai 

signifikansinya sebesar 0,000, dimana nilai 

signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05. 

Berdasarkan pada hipotesis tersebut yang 

menyatakan bahwa dana pihak ketiga 

berpengaruh terhadap penyaluran kredit 

dinyatakan diterima. Hasil ini didukung 

dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Akbar & Munawaroh 

(2014) yang menyatakan bahwa dana 

pihak ketiga berpengaru secara simultan 

dan parsial terhadap penyaluran kredit.  

 

Pengaruh Loan To Deposit Ratio (LDR) 

terhadap penyaluran kredit 

tersebut memiliki pengaruh terhadap 

kemampuan kredit pada suatu bank, 

karena apabila LDR tinggi maka akan 

menunjukkan penyaluran kredit yang 

dilakukan oleh bank juga semakin tinggi 

guna memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. LDR digunakan untuk menilai 

seberapa jauh kemampuan bank yang 

mengandalkan kredit sebagai sumber 

utama likuiditasnya dalam membayar 

kewajiban jangka pendeknya. Hasil uji 

statistik t menunjukkan LDR berpengaruh 

terhadap kredit yang disalurkan, hal ini 

ditinjukkan dari nilai signifikansi hitung 

(0,000) > taraf signifikan (0,05). Hasil 

penelitian ini sejalan dengan teori sinyal 

yang menyatakan mengenai pemberian 

sinyal yang baik terhadap pihak ekstenal 

akan menarik minat investor, selain itu 

peneliian in didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Uswatun & wahyu (2015) 

yang menyatakan bahwa LDR berpengruh 

positif dan signifikan terhadap volume 

penyaluran kredit, maka dapat dikatakan 

bahwa hipotesis ini diterima. 

 

Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) 

terhadap penyaluran kredit melalui  

Non Performing Loan (NPL)  

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana 

yang dipercayakan oleh masyarakat 

kepada bank berdasarkan perjanjian 

penyimpanan dana, dimana dana tersebut 

dapat ditarik oleh masyarakat sesuai 
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dengan ketentuan yang berlaku (PAPI, 

2008). Berdasarkan pada hasil uji sobel 

test, menunjukkan bahwa adanya pengaruh 

langsung yang signifikan dan pengaruh 

tidak langsung yang tidak signifikan, hasil 

tersebut menunjukkan bahwa t hitung        

-0,0498<  t-tabel 0,845, maka H₀ diterima, 

sehingga dapat dikatakan bahwa NPL 

secara tidak langsung tidak dapat 

memediasi hubungan antara dana pihak 

ketiga dan penyaluran kredit. Hasil 

penelitian ini tidak sesuai dengan teori 

sinyal yang digunakan, apabila dana pihak 

ketiga meningkat, maka tidak diikuti oleh 

peningkatan penyaluran kredit. Hal ini 

karena tidak ada keaktifan bank dalam 

mengelola dana yang dihimpun dari 

masyarakat.  Hasil penelitian ini tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Akbar & Munawaroh (2014) yang 

menyatakan bahwa dana pihak ketiga 

berpengaruh secara simultan dan parsial 

terhadap penyaluran kredit. 

 

Pengaruh Loan To Deposit Ratio (LDR) 

terhadap penyaluran kredit melalui 

Non Performing Loan (NPL)  

Loan To Deposit Ratio (LDR) adalah rasio 

yang digunakan untuk mengukur jumlah 

kredit yang disalurkan dengan jumlah dana 

pihak ketiga dan modal sendiri yang 

digunakan. besar kecilnya LDR pada 

sebuah bank akan memberikan indikasi 

mengenai jumlah kredit yang disalurkan. 

Peraturan BI Nomor 15/15/PBI/2013 

menyatakan bahwa batas aman LDR 

adalah berkisar antara 78% - 92%. 

Berdasarkan pada hasil uji sobel test, 

menunjukkan bahwa adanya pengaruh 

langsung yang signifikan dan pengaruh 

tidak langsung yang tidak signifikan, hasil 

tersebut menunjukkan bahwa t hitung 0 > t 

tabel 0,071, maka H₀ diterima, sehhingga 

dapat dikatakan bahwa NPL secara tidak 

langsung tidak dapat memediasi hubungan 

antara LDR dan penyaluran kredit. Hasil 

penelitian ini tidak sesuai dengan teori 

sinyal yang digunakan, selain itu 

penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh oleh Uswatun & 

Wahyu (2015) menyatakan bahwa LDR 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap volume penyaluran kredit.  

Berdasarkan hipotesis ke 7 NPL tidak 

terbukti sebagai pengaruh tidak langsung 

(mediasi) pada LDR terhadap penyaluran 

kredit, maka pengaruhnya dapat langsung 

diuji dengan variabel independen. 

 

KESIMPULAN, KETERBATASAN 

DAN SARAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hasil dari uji pengaruh yang ditimbulkan 

dengan adanya Dana Pihak Ketiga (DPK) 

dan Loan To Deposit Ratio (LDR) 

terhadap penyaluran kredit dengan Non 

Performing Loan (NPL) sebagai variabel 

intervening pada perusahaan perbankan 

konvensional yang go public pada tahun 

2013-2016. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan penelitian 

kuantitatif dengan data sekunder yang 

diperoleh dari laporan keuangan dan 

laporan tahunan perusahaan yang 

terpublikasi di Indonesia Excange (IDX). 

Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode purposive sampling 

dengan sebanyak 112 perusahaan 

perbankan konvensional yang go public 

pada tahun 2013-2016. 

 Berdasarkan hasil dari pengujian 

statistic yang telah dilakukan maka 

diperoleh hasil pengujian hipotesis 

sehingga didapatkan kesimpulan hhasil 

hipotesis sebagai berikut : 

1. Dana Pihak Ketiga (DPK) 

berpengaruh terhadapNon Performing 

Loan(NPL) 

2. Loan To Deposit Ratio (LDR) tidak 

berpengaruh terhadap Non Performing 

Loan(NPL) 

3. Non Performing Loan(NPL) 

berpengaruh terhadap penyaluran 

kredit 

4. Dana Pihak Ketiga (DPK) 

berpengaruhterhadap penyaluran 

kredit 
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5. Loan To Deposit Ratio(LDR) 

berpengaruh terhadap penyaluran 

kredit 

6. Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak 

berpengaruh terhadap penyaluran 

kredit yang dimediasi olehNon 

Performing Loan(NPL) 

7. Loan To Deposit Ratio (LDR) tidak  

berpengaruhterhadap penyaluran 

kredit yang dimediasi oleh Non 

Performing Loan(NPL) 

Keterbatasan 

Penelitian yang telah dilakukan ini masih 

memiliki keterbatasan yang tidak dapat 

diselesaikan: 1. Data tidak berdistribusi 

normal, 2. Terjadi heteroskedastisitas pada 

variabel NPL. 

Saran 

Adanya keterbatasan yang disampaikan, 

maka peneliti memberikan saran yang 

bersifat untuk mengembangkan penelitian 

yang akan datang. Saran yang diberikan 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk penelitian selanjutnya agar 

menambah variabel-variabel lain 

untuk memperkuat penelitian ini atau 

mengganti variabel NPL dengan 

variabel Loan To Deposit Ratio (LDR) 

untuk dijadikan sebagai variabel 

intervening. Peneliti selanjutnya juga 

dapat mengganti dengan variabel lain. 

misalnya suku bunga kredit, Net 

Interest Margin (NIM) dan 

sebagainya. 

2. Penelitian selanjutnya dapat 

menggunakan sampel yang lebih 

banyak dengan cara menambahkan 

periode penelitian terbaru agar 

memperoleh model prediksi yang 

lebih baik atau lebih efisien. 

DAFTAR RUJUKAN 

Andreani caroline Barus., Erick.  2016. 

“Analisis Faktor-faktor  yang 

 Mempengaruhi Non  Peforming 

Loan pada Bank  Umum di 

Indonesia.”  Jurnal   Wira 

Ekonomi Mikroskil.  Volume 06.Nomor 

02. 

Bank Indonesia. 2004. Surat Edaran  Bank 

 Indonesia  NO.6/2/DNDP 

 tanggal 31  Mei 2004. Jakarta: 

 Bank Indonesia. 

Bank Indonesia.2011.Surat Edaran Bank 

Indonesia NO.13/1/PBI tanggal 5 

Januari 2011. Jakarta: Bank 

Indonesia. 

Binar Dwiyanto Pamungkas. 2016. 

“analisis Pengaruh Dana Pihak 

Ketiga, Modal Sendiri dan Jumlah 

Kredit Bermasalah Terhadap 

Volume Penyaluran Kredit (Studi 

Kasus Pada PT Bank NTB Periode 

Maret 2010 – Desember 2015).” 

Jurnal Ekonomi dan Bisnis.Jilid 1. 

Nomor 12 

Dewi Urip Wahyuni.,Zulcha Mintachus 

Sania. 2016. “Pengaruh DPK, NPL, 

dan CAR Terhadap Jumlah 

Penyaluran Kredit Perbankan 

Persero.” Jurnal Ilmu dan Riset 

Manajemen.Volume 5.Nomor 1. 

Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis 

Multivariate dengan program IBM 

SPSS 23. Edisi kedelapan Semarang 

:Undip 

 

Kasmir. 2012. Bank & Lembaga 

Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada. 

 

Maulana Yasnuar., Augustina Kurniasih. 

2017. ”Factors Affecting Bank 

Lending Growth: CaseIn 

Indonesia”. International Journal 

Of Scientific and Research 

Publication. Volume 7. Issue 11 

 

Nadya Novandriani Karina Moeliono., 

Resky Arya Baskoro. 2014. 

“Pengaruh Suku Bunga 

Kredit dan Dana Pihak Ketiga 

Terhadap Jumlah Kredit yang 



 
 

16 

 

diberikan”. Jurnal e-proceeding of 

Management.Vol 1.No. 3. Halaman 

803-815 

 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 

15/2/PBI/2013. 2013. Tentang 

Penetapan Status Dan Tindak Lanjut 

Pengawasan Bank Umum 

Konvensional. Jakarta 

 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 

15/15/PBI/2013. 2013. Tentang 

Giro Wajib  Minimum Bank 

Umum Dalam Rupiah dan Valuta 

Asing Bagi Bank  Umum 

Konvensional. Jakarta 

 

Scott, William R., 2012. Financial 

Accounting Theory.Sixth Edition. 

Toronto,  Ontario: Pearson 

Canada Inc. 

 

Sujarweni, V Wiratna. 2016. Kupas Tuntas 

Penelitian Akuntansi dengan SPSS 

Edisi Lengkap.Yogyakarta :Pustaka 

Baru Pers 

Syukriy Abdullah., Syukriah Selvie., 

Muhammad Arfan. 2017. “Pengaruh 

Dana  PihakKetiga, Suku Bunga 

Kedit, dan Modal Bank Terhadap 

Penyaluran Kredit pada Bank 

Perkreditan Rakyat Konvensional di 

Indonesia.” Jurnal Magister 

Akuntansi Pascasarjana Universitas 

Syiah Kuala. Volume 6 No 

2.Halaman 52-58. 

 

Titiek Suwarti.,Wilansari Okta Purnama 

Putri. 2017. “Penyaluran Jumlah 

 Kredit Perbankan Dan Faktor Yang 

Mempengaruhinya (StudiKasus 

Perusahaan Perbankan Go Publik 

yang Terdaftar di Bursa Efek

 IndonesiaPeriode 2008-2010)”. 

Jurnal Manaemen dan Bisnis 

Indonesia. Vol  2 No 2  

 

Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 10. 1998. Tetang perbankan. 

Jakarta.  

 

Wahyu Meiranto., Uswatun Khasanah. 

2015. “Analisis Pengaruh Faktor 

Internal dan Eksternal Terhadap 

Volume Penyaluran Kredit”. 

Diponegoro Jurnal Of Accounting. 

Vol 4. Nomor 2 

 

Yenni Del Rosa. 2015. “Pengaruh Suku 

Bunga Kredit Terhadap Penyaluran 

Kredit pada PT BPR “X” Kota 

Padang.”Jurnal Menara Ekonomi. 

Volume 1. No.2

 

 


