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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, berpedoman pada penelitian-penelitian terdahulu, 

yang sudah diteliti sebelumnya. Berikut terdapat dua belas penelitain terdahulu, 

diantaranya: 

1.  Andrew, dkk (2017) 

Pada penelitian terdahulu ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

kredit UMKM di Sulawesi Utara periode 2012-2015. Penelitian ini menggunakan 

data sekunder yang diperoleh dari website www.bi.go.id. Sampel yang digunakan 

pada penelitian ini adalah UMKM di Sulawesi Utara. Alat uji yang digunakan 

pada penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda. Hasil pada penelitian ini 

adalah variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh postitif terhadap kredit 

UMKM dan variabel lainnya yaitu Non Performing Loan (NPL) berpengaruh 

positif terhadap kredit UMKM. 

Persamaan: 

1.  Variabel yang digunakan sama yaitu variabel Dana Pihak Ketiga 

(DPK), dan Non Performing Loan (NPL). 

2. Alat uji yang digunakan yaitu Uji Regresi Linier Berganda. 

Perbedaan: 

1. Sampel yang digunakan penelitian berbeda, pada penelitian terdahulu 

menggunakan UMKM di Sulawesi Utara, sedangkan pada penelitian 

http://www.bi.go.id/
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sekarang menggunakan Bank Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Periode yang digunakan berbeda, pada penelitian terdahulu digunakan 

periode 2012 sampai 2015, sedangkan penelitian sekarang digunakan 

periode 2012 sampai 2016. 

2.  Stefano Rahadian R. D dan Mustafa Kamal (2017) 

Pada Penelitian terdahulu ini membahas tentang analisis pengaruh ROA, NPL, 

Suku bunga Bank Indonesia (BI Rate), dan Pertumbuhan Ekonomi (GDP) 

Terhadap penyaluran Kredit KPR (Studi pada bank persero 2011-2015). Pada 

penelitian ini menggunakan data sekunder. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah bank milik pemerintah. Alat uji yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu uji regresi berganda. Hasil dalam penelitian ini yaitu bahwa 

ROA dan Pertumbuhan Ekonomi (GDP) berpengaruh secara negatif dan 

signifikan terhadap kredit KPR bank Persero. Sedangkan Non performing Loan 

(NPL) dan Suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kredit KPR bank Persero. 

Persamaan: 

1. Populasi perusahaan yang digunakan sama yaitu perusahaan di bidang 

perbankan. 

2. Variabel yang digunakan sama yakni Non Performing Loan (NPL) dan 

Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate). 

3. Alat uji yang digunakan sama yakni Uji regresi berganda. 
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Perbedaan: 

1. Sampel yang digunakan berbeda. Pada penelitian terdahulu 

menggunakan sampel bank milik pemerintah (bank persero), sedangkan 

pada penelitian sekarang menggunakan bank konvensional yang 

terdaftar di BEI. 

2. Periode yang digunakan berbeda, pada penelitian terdahulu digunakan 

periode 2011 sampai 2015, sedangkan penelitian sekarang digunakan 

periode 2012 sampai 2016 

3.   Vatansever and Demir (2017) 

Pada penelitian terdahulu ini membahas tentang studi segmentasi tingkat 

pinjaman kredit bermasalah di Turki pada pasar kredit. Pada penelitian terdahulu 

ini menggunakan data sekunder. Alat uji yang digunakan adalah model 

Clustering. Hasil pada penelitian terdahulu ini adalah terdapat tiga kelompok yang 

berbeda berdasarkan tarif NPL pasar kredit di Turki. Pada kelompok pertama, 

delapan kota memiliki tingkat NPL rendah (rata-rata 2,02% rate NPL). Pada 

kelompok kedua terdapat 62 kota yang merupakan kelompok yang paling ramai 

dibanding dua kelompok lainnya yang memiliki tingkat NPL yang paling tinggi 

(rata-rata 5,14%). Pada kelompok ketiga terdapat 11 kota memiliki NPL yang 

hampir sama dengan kelompok pertama. 

Persamaan: 

1. Populasi perusahaan yang digunakan sama yaitu perusahaan di bidang 

perbankan. 

2. Variabel yang digunakan adalah Non Performing Loan (NPL) 
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Perbedaan: 

1. Alat uji yang digunakan berbeda. Penelitian terdahulu menggunakan alat 

uji model Clustering, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan 

regresi linier berganda. 

2. Sampel yang digunakan berbeda. Penelitian terdahulu menggunakan 

sampel bank-bank di Turki, sedangkan pada penelitian sekarang 

menggunakan bank konvensional yang ada di Indonesia. 

4. Turan (2016) 

Penelitian terdahulu ini membahas tentang pembobotan faktor-faktor yang 

mempengaruhi risiko kredit di perbankan. Alat uji yang digunakan pada penelitian 

ini yaitu Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil pada penelitian ini yaitu 

risiko kredit setelah diuji dengan menggunakan AHP hasil yang diperoleh adalah 

54,2%, sedangkan pada risiko mata uang asing hanya memperoleh 10,8%, dan 

pada risiko likuiditas memperoleh 24,3%, serta yang terakhir yaitu risiko suku 

bunga memperoleh hasil sebesar 10,7%, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang 

berpengaruh signifikan yaitu risiko kredit. 

Persamaan: 

1. Populasi perusahaan yang digunakan sama yaitu perusahaan di bidang 

perbankan. 

2. Variabel yang digunakan adalah Non Performing Loan (NPL) 
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Perbedaan: 

1. Alat uji yang digunakan berbeda. Penelitian terdahulu menggunakan alat 

uji Analytical Hierarchy Process (AHP), sedangkan pada penelitian 

sekarang menggunakan regresi linier berganda. 

2. Sampel yang digunakan berbeda. Penelitian terdahulu menggunakan 

sampel bank-bank di Turki, sedangkan pada penelitian sekarang 

menggunakan bank konvensional yang ada di Indonesia. 

5. Erwin (2016) 

Penelitian terdahulu ini membahas tentang Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan CAR 

Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit Periode 2012-2014. Pada penelitian ini 

menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan BPR yang 

diterbitkan melalui website Bank Indonesia periode 2012 – 2014. Sampel yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten 

Bantul. Alat uji yang digunakan pada penelitian ini adalah Regresi Linier 

Berganda. Hasil pada penelitian ini adalah pada variabel Dana Pihak Ketiga 

(DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit, 

sedangkan pada variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. 

Persamaan: 

1. Populasi perusahaan yang digunakan sama yaitu perusahaan di bidang 

perbankan. 
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2. Variabel yang digunakan adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non 

Performing Loan (NPL). 

3. Menggunakan alat uji regresi linier berganda 

Perbedaan: 

1. Periode yang digunakan berbeda, pada penelitian terdahulu digunakan 

periode 2012 sampai 2014, sedangkan penelitian sekarang digunakan 

periode 2012 sampai 2016. 

2. Sampel yang digunakan berbeda, pada penelitian terdahulu digunakan 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Bantul, sedangkan 

penelitian sekarang digunakan Bank Konvensional yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) 

6.  Niteriasihani, dkk (2016) 

Penelitian terdahulu ini membahas tentang pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), 

Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non performing Loan (NPL) terhadap 

penyaluran kredit. Pada peneltian ini menggunakan penelitian kausal dengan jenis 

data yaitu data kuantitatif. Sampel pada penelitian ini adalah Bank Perkreditan 

Rakyat di Kabupaten Klungkung. Alat uji yang digunakan adalah analisis regresi 

linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa secara simultan 

berpengaruh signifikan positif Dana Pihak Ketiga terhadap penyaluran Kredit, 

Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Loan (NPL) terhadap 

terhadap penyaluran kredit sebesar 61,4%. Secara parsial Dana Pihak Ketiga 

(DPK) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh signifikan positif 
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terhadap penyaluran kredit, dan variabel Non Performing Loan berpengaruh 

signifikan negatif terhadap penyaluran kredit. 

Persamaan: 

1. Populasi perusahaan yang digunakan sama yaitu perusahaan di bidang 

perbankan. 

2. Variabel yang digunakan yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital 

Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Loan (NPL). 

3. Menggunakan alat uji regresi linier berganda 

Perbedaan: 

1. Periode yang digunakan berbeda, pada penelitian terdahulu digunakan 

periode 2011 sampai 2013, sedangkan penelitian sekarang digunakan 

periode 2012 sampai 2016. 

2. Sampel yang digunakan berbeda, pada penelitian terdahulu digunakan 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Klungkung, sedangkan 

penelitian sekarang digunakan Bank Konvensional yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) 

7.  Khairul, dkk (2016) 

Penelitian terdahulu ini membahas tentang pengaruh variabel Dana Pihak Ketiga 

(DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) 

terhadap jumlah kredit yang disalurkan oleh Bank Pemerintah (BNI, BRI, BTN 

dan MANDIRI) periode 2011 sampai 2013. Penelitian ini menggunakan data 

sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Tahunan Bank tahun 2011 

sampai 2013 di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (BEI) Universitas 
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Brawijaya serta data Laporan Suku Bunga Dasar Kredit Bank Umum dari website 

Bank Indonesia yaitu www.bi.go.id. Bank Pemerintah yang menjadi sampel 

antara BNI, BRI, BTN dan Mandiri. Alat uji yang digunakan penelitian ini yaitu 

Regresi Linier. Hasil penelitian ini secara parsial adalah variabel Dana Pihak 

Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap kredit yang disalurkan, variabel 

Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap kredit yang 

disalurkan. Dan varibel dan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kredit yang disalurkan. 

Persamaan: 

1. Populasi perusahaan yang digunakan sama yaitu perusahaan di bidang 

perbankan. 

2. Variabel yang digunakan sama yaitu variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), 

Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK). 

3. Menggunakan alat uji yang sama yaitu Regresi Linier Berganda 

Perbedaan: 

1. Periode yang digunakan berbeda, pada penelitian terdahulu digunakan 

periode 2011 sampai 2013, sedangkan penelitian sekarang digunakan 

periode 2012 sampai 2016. 

2. Sampel yang digunakan berbeda, pada penelitian terdaulu digunakan 

Bank Pemerintah (BNI, BRI, BTN, dan Mandiri), sedangkan penelitian 

sekarang digunakan Bank Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 
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8. Silvia (2016) 

Penelitian terdahulu ini membahas tentang analisis pengaruh Suku Bunga Dasar 

Kredit, Inflasi Nilai Tukar, dan DPK terhadap Penyaluran Kredit Investasi 

Perbankan (Studi pada Bank Umum Periode 2011:1-2015:7). Penelitian ini 

menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website Bank Indonesia yakni 

www.bi.go.id dan yang menjadi sampel pada penelitian ini yakni Bank Umum. 

Alat uji yang digunakan yaitu Eviews versi 7. Hasil ini menyatakan bahwa SBDK, 

Inflasi dan DPK berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Kredit Investasi. 

Sedangkan pada Nilai Tukar (Kurs) tidak pengaruh signifikan terhadap 

Penyaluran Kredit. 

Persamaan: 

1. Populasi perusahaan yang digunakan sama yaitu perusahaan di bidang 

perbankan. 

2. Variabel yang digunakan sama yaitu Suku Bunga Dasar Kredit dan 

DPK. 

Perbedaan: 

1. Periode yang digunakan berbeda, pada penelitian terdahulu digunakan 

periode 2011 sampai 2015, sedangkan penelitian sekarang digunakan 

periode 2012 sampai 2016. 

2. Program yang digunakan untuk menguji yaitu berbeda, pada penelitian 

terdahulu program yang digunakan yaitu eviws 7, sedangkan pada 

penelitian sekarang program yang digunakan SPSS. 

 

http://www.bi.go.id/
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9. Putra dan Surya (2015) 

Penelitian terdahulu ini membahas tentang Pengaruh DPK, BI Rate, dan NPL 

Terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja pada BPR di Provinsi Bali Tahun 2009-

2014. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diterbitkan oleh Bank 

Indonesia yang diperoleh dari website www.bi.go.id. Sampel yang digunakan 

pada penelitian ini adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Provinsi Bali. Alat 

uji yang digunakan pada penelitain ini adalah Regresi Linier Berganda. Hasil dari 

penelitian ini adalah secara parsial variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), BI Rate, 

dan Non performing Loan (NPL) berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

penyaluran kredit modal kerja pada BPR. 

Persamaan: 

1. Populasi perusahaan yang digunakan sama yaitu perusahaan di bidang 

perbankan. 

2. Variabel yang digunakan adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non 

Performing Loan (NPL). 

3. Menggunakan alat uji regresi linier berganda 

Perbedaan: 

1. Periode yang digunakan berbeda, pada penelitian terdahulu digunakan 

periode 2009 sampai 2014, sedangkan penelitian sekarang digunakan 

periode 2012 sampai 2016. 

2. Sampel yang digunakan berbeda, pada penelitian terdahulu digunakan 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Provinsi Bali, sedangkan penelitian 

http://www.bi.go.id/
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sekarang digunakan Bank Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 

10. Martin, dkk (2014) 

Penelitian ini membahas tentang pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan 

to Deposit Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL), Return On Assets (ROA), 

Net Interest Margin (NIM) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) terhadap Penyaluran Kredit. Pada peneltian ini 

menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Triwulan 

yang diterbitkan oleh PD. BPR BKK Pati Kota. Sampel yang digunakan pada 

penelitian ini adalah PD. BPR BKK Pati kota. Alat uji yang digunakan adalah 

analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Non 

Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), Return On Assets (ROA) 

dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pemberian kredit. Sementara, Capital Adequacy Ratio (CAR) 

dan Net Interest Margin (NIM) tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberian 

kredit.  

Persamaan: 

1. Populasi perusahaan yang digunakan sama yaitu perusahaan di bidang 

perbankan. 

2. Variabel yang digunakan adalah Capital Adequacy Ratio (CAR) dan 

Non Performing Loan (NPL) 

3. Menggunakan alat uji regresi linier berganda 
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Perbedaan: 

1. Periode yang digunakan berbeda, pada penelitian terdahulu digunakan 

periode 2008 sampai 2012, sedangkan penelitian sekarang digunakan 

periode 2012 sampai 2016. 

2. Tidak menggunakan variabel Net Interest Margin (NIM) dan Biaya 

Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Loan to Deposit Ratio 

(LDR), dan Return On Assets (ROA) 

3. Data yang digunakan yakni Laporan Keuangan Triwulan yang 

diterbitkan oleh PD. BPR BKK Pati Kota  

11. Pratiwi (2014) 

Pada penelitian terdahulu ini membahas tentang pengaruh kinerja bank dan 

tingkat suku bunga terhadap pinjaman bank (studi kasus bank umum yang 

terdaftar di indonesia pada periode januari 2008-desember 2012). Penelitian ini 

menggunakan data sekunder. Alat uji yang digunakan yaitu error correction 

model (ECM). Hasil dari penelitian ini bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) 

dan BI Rate seacra parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pinjaman 

bank, sedangkan variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap pinjaman bank. 

Persamaan: 

1. Populasi perusahaan yang digunakan sama yaitu perusahaan di bidang 

perbankan. 

2. Variabel yang digunakan adalah Capital Adequacy Ratio (CAR) dan 

Dana Pihak Ketiga (DPK). 
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3. Sampel yang digunakan sama yaitu bank umum konvensional. 

Perbedaan: 

1. Alat uji yang digunakan berbeda. Penelitian terdahulu menggunakan alat 

uji ECM, sedangakn pada penelitian ini menggunakan regresi linier 

berganda. 

2. Periode yang digunakan berbeda, pada penelitian terdahulu digunakan 

periode 2008 sampai 2012, sedangkan penelitian sekarang digunakan 

periode 2012 sampai 2016. 

12. Greydi (2013) 

Penelitian terdahulu ini membahas tentang faktor faktor yang mempengaruhi 

penyaluran kredit bank umum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data 

sekunder dari Bank Indonesia. Alat uji yang digunakan pada penelitian ini adalah 

regresi linier berganda dengan menggunakan metode OLS (Ordinary Least 

Square) dan diolah dengan menggunakan program eviws 7. Hasil dari penelitian 

ini secara parsial adalah variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh secara 

signifikan terhadap penyaluran kredit Bank Umum di Indonesia. Variabel Capital 

Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran kredit 

Bank Umum di Indonesia, variabel Non Performing Loan (NPL) berpengaruh 

secara signifikan terhadap penyaluran kredit Bank Umum di Indonesia, dan 

variabel BI Rate berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran kredit Bank 

Umum di Indonesia. 
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Persamaan: 

1. Populasi perusahaan yang digunakan sama yaitu perusahaan di bidang 

perbankan. 

2. Variabel yang digunakan sama yaitu variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), 

Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Loan (NPL). 

3. Alat uji yang digunakan sama yaitu Regresi Liner Berganda. 

Perbedaan: 

1. Periode yang digunakan berbeda, pada penelitian terdahulu digunakan 

periode 2008 sampai 2012, sedangkan penelitian sekarang digunakan 

periode 2014 sampai 2016. 

2. Program yang digunakan untuk menguji yaitu berbeda, pada penelitian 

terdahulu program yang digunakan yaitu eviws 7, sedangkan pada 

penelitian sekarang program yang digunakan SPSS. 

           Tabel 2.1 

Matriks Hasil Penelitian 

No. Nama Peneliti (th) DPK NPL CAR SBDK BI Rate 

1. Andrew, dkk (2017) S S - - - 

2. Stefano R. R. D dan Mustafa Kamal (2017) - TS - - TS 

3. Vatansever and Demir (2017) - S - - - 

4. Turan (2016) - S - - - 

5. Erwin (2016) S - TS - - 

6. Niteriasihani, dkk (2016) S TS S - - 

7. Khairul, dkk (2016) S - TS TS - 
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8. Silvia (2016) S - - S - 

9. Putra dan Surya (2015) S S - - S 

10. Martin, dkk (2014) - S TS - - 

11. Pratiwi (2014) S - S - S 

12. Greydi (2013) S S S - S 

Sumber: diolah oleh peneliti. 

Keterangan: 

S : Signifikan 

TS : Tidak Signifikan 

2.2 Landasan Teori 

Pada Sub bab ini, disusun teori berdasarkan teori yang bersifat umum 

terlebih dahalu dan disusun teori yang bersifat lebih khusus. Berikut ini teori-teori 

yang berkaitan pada penelitian ini: 

2.2.1 Signaling Theory (Teori Sinyal) 

Teori dasar pada penelitian ini adalah menggunakan Signaling Theory 

(Teori Sinyal). Menurut Scott (2012:475) menyatakan bahwa Signalling Theory 

(Teori Sinyal) adalah teori yang menyatakan adanya dorongan yang dimiliki oleh 

para manajer perusahaan yang memiliki informasi yang baik mengenai 

perusahaan, sehingga para manajer akan terdorong untuk menyampaikan 

informasi mengenai perusahaan tersebut kepada para calon investor, yang 

memiliki tujuan agar perusahaan bisa meningkatkan nilai perusahaan tersebut 

melalui sinyal dalam pelaporan pada laporan keuangan perusahaan. 
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Jika dikaitkan dalam penerapan pada penelitian ini bahwa teori sinyal akan 

menyatakan bahwa peran dorongan yang dimiliki para manajer khususnya pada 

saat manajer kredit memberikan pengaruh pada variabel independent terhadap 

penyaluran kredit kepada debitur. Menurut Minar Simanungkalit (2012) 

menyatakan bahwa dorongan yang dimiliki oleh para manajer dalam memberikan 

informasi ditujukan agar bisa memberikan macam-macam informasi antara pihak 

perusahaan dengan pihak investor yang bisa mempengaruhi perusahaan agar bisa 

mengetahui banyak informasi mengenai perusahaan dengan prospek yang akan 

datang jika dibandingkan dengan pihak luar (kreditor, investor). Sinyal yang 

diberikan kepada pihak debitur akan bisa mengindikasi bahwa pihak bank dalam 

memberikan atau menyalurkan kredit dengan melihat terlebih terlebih dahulu 

kondisi perusahaan sehingga nantinya dalam menyalurkan kredit akan bisa tepat 

sasaran. 

Signaling Theory (Teori Sinyal) juga mengemukakn tentang bagaimana 

seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan 

keuangan. Sinyal tersebut berupa informasi mengenai kondisi perusahaan kepada 

pemilik ataupun kepada pihak yang berkepentingan. Sinyal yang diberikan dapat 

juga dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan 

keuangan, laporan apa yang salah dilakukan oleh pihak manajemen untuk 

merealisasikan keinginan pemilik, atau bahkan bisa berupa promosi serta 

informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari pada 

perusahaan lain. Informasi tersebut dijadikan sebagai sinyal yang diumumkan 
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oleh pihak manajemen kepada publik bahwa perusahaan mempunyai prospek 

yang baik dimasa yang akan datang.  

2.2.2  Bank 

Menurut PSAK No.31 dalam Standar Akuntansi Keuangan tahun 2009 

menjelaskan bahwa bank adalah suatu lembaga yang memiliki fungsi sebagai 

pihak ketiga atau perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan 

pihak yang kekurangan dana, dan sebagai lembaga yang mempunyai fungsi 

memperlancar lalu lintas pembayaran. Menurut Darwani (2012:45) menyatakan 

bahwa dana yang berasal dari masyarakat terdiri dari giro, tabungan dan deposito. 

Kemudian dana tersebut dikembalikan lagi atau disalurkan kembali kepada pihak 

masyarakat dalam bentuk pemberian kredit.  

Sumber dana yang terdapat pada bank untuk keperluan operasionalnya 

terdiri dari tiga, diantaranya: 

1. Dana yang berasal dari modal sendiri 

Sumber dana yang berasal dari pihak bank sendiri, baik dari pemegang 

saham maupun dari sumber lain yang biasa disebut dengan sumber dana 

pertama 

2. Dana yang berasal dari pinjaman 

Sumber dana yang berasal dari pihak eksternal, baik dari bank lain atau 

sumber lain yang biasaya disebut dengan sumber dana kedua 

3. Dana yang berasal dari masyarakat 
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Sumber dana yang berasal dari masyarakat baik sebagai nasabah, dalam 

bentuk simpanan, deposito, tabungan dan giro yang biasanya disebut 

dengan sumber dana ketiga. 

Dalam pasal 5 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

Undang -  Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, terdiri 2 jenis bank, 

yaitu: 

1. Bank Umum yaitu suatu bank yang menghimpun dananya berupa 

tabungan, deposito dan giro dalam usaha utamanya berupa penyaluran 

kredit dalam jangka pendek. 

2. Bank Pengkreditan Rakyat yaitu suatu bank yang dalam aktivitas 

usahanya secara konvensional maupun Syariah tidak memberikan jasa 

lalu lintas dalam pembayaran. 

2.2.3 Fungsi Bank 

 Berdasarkan definsi dari bank di atas, maka bisa disimpulkan bahwa 

aktivitas utama bank yaitu sebagai perantara dalam perhimpunan dana dan 

menyalurkan kembali dana yang dihimpun tersebut kepada pihak masyarakat. 

Sumber dana bank diperoleh dari simpanan masyarakat yang diberikan kepada 

pihak bank, oleh karena itu bank tidak boleh hanya memikirkan berapa besar 

keuntungan yang akan didapat dari perhimpunan dana masyarakat dana tersebut. 

Namun, bank juga harus bisa membantu masyarakat untuk meningkatkan taraf 

hidupnya dengan cara melakukan penyaluran dana atau memberikan kredit kepada 

pihak masyarakat yang membutuhkan dana.  
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2.2.4 Kredit 

Kredit adalah penyaluran dana yang dilakukan dari pihak pemilik dana 

kepada pihak yang memerlukan dana. Menurut Ismail (2010:93) menyatakan 

bahwa penyaluran dana yang dilakukan tersebut didasarkan pada kepercayaan 

yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Menurut Undang-

Undang pasal 1 ayat 11 UU No.10/1998 mengenai perbankan, kredit merupakan 

penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu yang telah ditentukan 

dengan pemberian bunga. 

Menurut Kasmir (2014:71) menjelaskan bahwa Dana Pihak Ketiga adalah 

sumber dana yang paling utama bagi bank. Sumber dana tersebut mudah untuk 

mencarinya serta persyaratan dalam perolehannya juga tidak sulit. 

2.2.5 Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Dalam UU No.10 tahun 1998 mengenai perbankan bahwa dana pihak 

ketiga bank (DPK) merupakan suatu kewajiban bank kepada masyakakat dalam 

rupiah dan valuta asing. Dana yang dihimpun dari masyarakat (DPK) adalah 

sumber dana yang paling utama bagi pihak bank (Kasmir, 2014:71). Bank 

memanfaatkan dana dari pihak ketiga ini menghasilkan pendapatan bagi bank, 

salah satunya adalah dalam bentuk penyaluran kredit. Tiga jenis dana pihak ketiga 

(DPK) antara lain: 

1. simpanan dari pihak ketiga atau nasabah kepada bank yang 

penarikannya mampu dilakukan setiap saat dengan menggunakan bilyet 
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giro, cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan 

pemindahbukuan merupakan giro. 

2. simpanan pihak ketiga atau nasabah kepada bank yang penarikannya 

hanya mampu dilakukan menurut ketentuan atau syarat-syarat tertentu 

yang telah disepakati, tetapi tidak mampu ditarik dengan bilyet giro, cek, 

dan atau lainnya merupakan tabungan. 

3. simpanan pihak ketiga atau nasabah kepada bank yang penarikannya 

hanya mampu dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kesepakatan antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan merupakan 

deposito. 

Terdapat 3 jenis deposito, yaitu: 

a. Sertifikat deposito merupakan produk bank yang mirip dengan 

deposito, namun berbeda prinsipnya. Sertifikat deposito adalah 

instrument utang yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga keuangan 

lain kepada investor, sebagai pertukaran peminjaman uang institusi 

untuk masa waktu yang ditentukan, investor mendapatkan hasil 

berupa suku bunga yang cukup tinggi. 

b. Deposito on call adalah deposito berjangka yang hanya dapat ditarik 

dengan pemberitahuan sebelumnya. Apabila penarikan terjadi 

setelah lewat tanggal jatuh tempo maka sejumlah kelebihan hari 

akan dimasukkan didalam perhitungan bunga. 

c. Deposito berjangka adalah produk bank sejenis tabungan, dimana 

uang yang disetorkan dalam deposito berjangka tidak boleh ditarik 
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nasabah dan baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh 

temponya. Adanya beberapa jangka waktu yang bisa dipilih, yakni 1, 

3, 6, 12, atau 24 bulan. 

Pertumbuhan dana pihak ketiga akan mengakibatkan pertumbuhan kredit 

pada perbankan. Bunga dari kredit yang disalurkan kepada pihak masyarakat akan 

menjadi pendapatan bagi bank. Sehingga samkin besar jumlah dana pihak ketiga 

maka akan semakin besar pula peluang bank dalam menyalurkan kreditnya. Hal 

tersebut bisa disimpulkan bahwa dana pihak ketiga bersumber dari dana-dana 

yang berasal dari pihak masyarakat, yang diperoleh dari pihak bank dengan 

menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank.  

Dana Pihak Ketiga adalah salah satu sumber dana terbesar yang diperoleh 

dari pihak masyarakat yang nantinya akan disalurkan kembali dalam bentuk 

kredit. Semakin tinggi dana pihak ketiga yang bisa dihimpun oleh pihak bank, 

maka semakin besar pula kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya. 

DPK (LnDPK) = Tabungan + Giro + Deposito 

2.2.6 Non Performing Loan (NPL) 

Menurut Martin (2014) menyatakan bahwa salah satu risiko yang dihadapi 

oleh suatu bank yakni risiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan atau 

yang disebut dengan risiko kredit. Risiko kredit umumnya timbul dari berbagai 

kredit yang masuk yang tergolong kredit bermasalah. Pengelola bank diharuskan 

untuk bisa memantau keadaan kualitas aktiva produktif, karena aktiva produktif 

adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan sebuah bank. 

Penilaian terhadap sualitas aktiva produktif didasarkan pada tingkat kelektibilitas 
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kreditnya. Penggolongan kolektibilitas aktiva produktif sampai sejauh ini hanya 

sebatas pada kredit yang akan diberikan. Kredit yang masuk dalam kategori NPL 

yaitu kredit kurang lancar, diragukan dan macet. Kualitas kredit bank dapat 

dikatakan buruk apabila rasio NPL semakin tinggi, disebabkan karena tingginya 

NPL modal bank akan semakin berkurang diakibatkan bank harus menyediakan 

pencadangan dana yang semakin besar pula. 

Pemantauan dari pihak bank sangat diperlukan setelah kredit telah 

disalurkan kepada debitur. Bertujuan untuk menekan resiko kredit yang terjadi. 

Rumus untuk menghitung NPL: 

                        Total Kredit Bermasalah (NPL) 

NPL =             X 100% 

                                     Total Kredit 

Keterangan: 

NPL  : Non Performing Loan/kredit bermasalah 

Total Kredit : Total Penyaluran Kredit 

2.2.7 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio permodalan yang 

menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan 

pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh 

kegiatan operasional bank, contohnya dalam pemberian kredit. Menurut Greydi 

(2013) mengemukakan bahwa CAR menunjukkan seberapa besar penurunan aset 

bank yang masih bisa ditutup oleh pihak equity bank yang tersedia, sebab semakin 

tinggi CAR maka akan menunjukkan semakin baik kondisi pada sebuah bank. 

Menilai kesehatan dan keamanan suatu bank, salah satu yang harus 

dipertimbangkan yaitu modal. Modal merupakan penentu utama kapasitas 
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pinjaman bank. Tujuan dari modal itu sendiri yaitu menciptakan keseimbangan 

dan menyerap kerugian, dan berguna untuk menjaga kepercayaan nasabah kepada 

bank (Oktaviani, 2012).  

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor:8/18/PBI/2006 mengemukakan 

bahwasanya bank diwajibkan untuk bisa menyediakan modal minimal sebesar 8% 

dari aktiva yang tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam rasio Capital 

Adequacy Ratio (CAR). Menurut Martin (2014) menyatakan bahwa untuk setiap 

penanaman modal dalam bentuk kredit yang mengandung risiko maka akan harus 

disediakan sejumlah modal yang disesuaikan dengan persentase tertentu sesuai 

jumlah penanamannya tersebut. Rumus untuk menghitung CAR yaitu: 

         MODAL SENDIRI 

    CAR =        X100% 

     ATMR 

Keterangan: 

CAR  : Capital Adequacy Ratio/permodalan 

Modal Sendiri : Modal inti dan pelengkap 

ATMR  : Aset Tertimbang Menurut Resiko 

2.2.8 Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) 

Suku bunga Dasar Kredit (SBDK) merupakan hasil penjumlahan dari 

SBDK dengan premi resiko. Premi resiko merupakan penilaian bank terhadap 

prospek pelunasan kredit oleh debitur yang mempertimbangkan kondisi keuangan 

debitur, jangka waktu kredit, dan prospek usaha yang dibiayai. 

Menurut Khairul, dkk (2016) menjelaskan bahwa suku bunga terendah 

yang digunakan untuk dasar bagi Bank dalam penentuan suku bunga kredit yang 

dikenakan kepada nasabah bank. Perhitungan SBDK dalam rupiah wajib 
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dilaporkan kepada pihak Bank Indonesia dan dipublikasikan. Jenis kredit yang 

wajib dipublikasikan terdiri atas empat jenis yaitu kredit ritel, kredit korporasi, 

dan kredit mikro, serta kredit konsumsi (KPR dan non KPR). Pembagian jenis 

kredit didasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh internal bank yang besarnya 

dihitung secara per tahun dalam bentuk persentase (%). Rumus untuk menghitung 

SBDK yaitu: 

 

   K. Ritel + K. Korporasi + K. Mikro + K. Konsumsi (KPR & non KPR) 

SBDK= 

      5 

Keterangan: 

SBDK  : Suku Bunga Dasar Kredit 

K. Ritel : Kredit Ritel 

K. Korporasi : Kredit Korporasi 

K. Mikro : Kredit Mikro 

K. Konsumsi : Kredit Konsumsi 

2.2.9 Suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) 

Menurut BI dalam Infation Targeting Framework atau biasa disebut 

dengan BI Rate yaitu suku bunga instrument sinyal Bank Indonesia yang 

ditetapkan pada RDG (Rapat Dewan Gubenur) triwulan untuk berlaku selama 

triwulan berjalan (satu triwulan), kecuali ditetapkan berbeda oleh RDG bulanan 

dalam triwulan yang sama. BI Rate juga memiliki fungsi sebagai sinyal dari 

kebijakan moneter Bank Indonesia. Menurut Greydi (2013) menyatakan definisi 

dari BI Rate merupakan suku bunga dengan tenor satu bulan yang diumumkan 

oleh pihak Bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang 
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memiliki fungsi sebagai kebijakan (stance) moneter. Dengan adanya BI Rate 

maka akan digunakan sebagai acuan bagi pihak bank umum untuk mengambil 

keputusan dalam menetukan tingkat bunga kredit yang akan disalurkan kepada 

pihak debitur (Greydi, 2013). Suku bunga selama satu bulan tersebut diharapkan 

akan dapat mempengaruhi Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB), dan 

kredit serta suku bunga jangka waktu yang lebih panjang. 

Return Saham = c + β BI Rate + e 

BI Rate untuk setiap bank nilainya sama, karena BI Rate merupakan 

variabel ekonomi makro yaitu faktor eksternal ysng bisa mempengaruhi 

penyaluran kredit. Variabel ekonomi makro diukur menggunakan sensitivitas BI 

Rate dengan menggunakan persamaan diatas. Uji sensitivitas menggunakan 

Return Saham sebagai variabel dependen karena return saham mempunyai data 

bulanan sehingga dapat digunakan dalam menguji sensitivitas BI Rate yang 

menggunakan data bulanan. Serta dapat ketahui nilai BI Rate pada masing-masing 

perbankan. Rumus untuk menghitung Return Saham adalah: 

                                                  Pt – Pt – 1 

                                    Ri = 

                                          Pt – 1 

Keterangan:  

Ri : Return Saham 

Pt : price, untuk bulan t 

Pt – 1 : price, untuk bulan sebelumnya 
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2.2.10 Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Penyaluran Kredit 

Dana Pihak Ketiga adalah sumber pendapatan dana terbesar di dalam 

dunia perbankan. Menurut Ismail (2016:43) menyatakan bahwa Dana Pihak 

Ketiga yang biasa disebut Dana yang berasal dari masyarakat yakni meliputi 

masyarakat individu, maupun badan usaha. Dana Pihak Ketiga berasal dari 

simpanan yakni yang berupa giro, tabungan dan giro. Dalam UU No.10 tahun 

1998 mengenai perbankan bahwa dana pihak ketiga bank (DPK) merupakan suatu 

kewajiban bank kepada masyakakat dalam rupiah dan valuta asing. Dana yang 

dihimpun dari masyarakat (DPK) adalah sumber dana yang paling utama bagi 

pihak bank (Kasmir, 2014:71).  

Besarnya penyaluran kredit yang diberikan oleh pihak bank tergantung 

dari besarnya jumlah dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh pihak bank. 

Semakin tinggi dana pihak ketiga (DPK) yang mampu dihimpun dari masyarakat 

oleh bank, maka semakin tinggi pula penyaluran kredit yang diberikan oleh bank 

kepada debitur. Pernyataan ini didukung oleh penelitian terdahulu yakni Khairul, 

dkk (2016) dan Niteriasihani, dkk (2016) yang menyatakan bahwa DPK memiliki 

pengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. 

2.2.11 Pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap penyaluran kredit 

Rasio yang digunakan untuk mengukur kualitas kinerja bank dalam 

mengindikasi adanya masalah kegagalan pihak debitur pada pengembalian 

pinjaman atau kredit yang disebut dengan kredit macet adalah definisi dari Non 

Performing Loan (Yuwono, 2012). Kualitas kredit bank dapat dikatakan buruk 

apabila rasio NPL semakin tinggi, disebabkan karena tingginya NPL modal bank 
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akan semakin berkurang diakibatkan bank harus menyediakan pencadangan dana 

yang semakin besar pula.  

Semakin tinggi tingkat kredit macet atau bermasalah, maka semakin 

rendah tingkat penyaluran kredit yang diberikan oleh bank. Sebaliknya semakin 

rendah tingkat kredit macet atau bermasalah maka semakin tinggi penyaluran 

kredit yang diberikan oleh bank. Pernyataan ini didukung dari fenomena yang ada 

dan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andrew, dkk (2017) dan Putra 

dan Surya (2015) yang menyatakan bahwa NPL memiliki pengaruh signifikan 

terhadap penyaluran kredit. 

2.2.12 Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Penyaluran Kredit 

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio permodalan yang menunjukkan 

seberapa besar kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan 

pengembangan usaha dan yakni indikator yang bisa digunakan dalam melihat 

kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari 

kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko (Malayu, 

2011:58).  

Semakin tinggi kecukupan modal maka semakin tinggi pula penyaluran 

kredit yang diberikan oleh bank. Sebaliknya semakin rendah kecukupan modal 

maka semakin rendah pula penyaluran kredit yang diberikan oleh bank. 

Pernyataan ini didukung dari fenomena yang ada dan dari penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Niteriasihani, dkk (2016) dan Greydi (2013) menyatakan 

bahwa CAR memiliki pengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. 
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2.2.13 Pengaruh Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) terhadap Penyaluran 

Kredit 

Suku bunga terendah yang digunakan untuk dasar bagi Bank dalam 

penentuan suku bunga kredit yang dikenakan kepada nasabah bank. Perhitungan 

SBDK dalam rupiah wajib dilaporkan kepada pihak Bank Indonesia dan 

dipublikasikan (Khairul, dkk 2016). Jenis kredit yang wajib dipublikasikan terdiri 

atas empat yaitu kredit ritel, kredit korporasi, dan kredit mikro, serta kredit 

konsumsi (KPR dan non KPR). Pembagian jenis kredit didasarkan pada kriteria 

yang ditetapkan oleh internal bank yang besarnya dihitung secara per tahun dalam 

bentuk persentase (%).  

Semakin tinggi tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh pihak bank maka 

semakin rendah permintaan kredit yang berdampak pada penyaluran kredit yang 

rendah pula. Sebaliknya semakin rendah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh 

pihak bank maka semakin tinggi pula permintaan kredit yang berdampak pada 

penyaluran kredit yang tinggi oleh pihak bank. Pernyataan ini didukung dari 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Silvia (2016) menyatakan bahwa SBDK 

berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. 

2.2.14 Pengaruh BI Rate terhadap Penyaluran Kredit 

Tingkat suku bunga Bank Indonesia merupakan tingkat persen bunga yang 

dikeluarkan oleh pihak Bank Indonesia yang dijadikan dasar dalam menentukan 

bunga dari kredit yang disalurkan pada bank di Indonesia (Greydi, 2013). Tingkat 

suku bunga dapat mempengaruhi jumlah penyaluran kredit yang akan disalurkan 

kepada pihak yang membutuhkan dana. 
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Semakin tinggi BI Rate yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka 

semakin rendah permintaan kredit yang diajukan oleh pihak masyarakat sehingga 

berdampak pula pada semakin rendah pula penyaluran kredit yang diberikan oleh 

bank. Berbanding sebaliknya, semakin rendah BI Rate yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia akan semakin tinggi permintaan kredit yang diajukan oleh pihak 

masyarakat sehingga berdampak pula pada semakin tinggi pula penyaluran kredit 

yang berikan oleh pihak bank. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian 

terdahulu yakni Greydi (2013) dan Pratiwi (2014) yang menyatakan bahwa BI 

Rate berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan tinjauan pada landasan teori dari penelitian terdahulu serta 

dalam penerapan penyaluran kredit yang dilakukan oleh pihak perbankan terdapat 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. Variabel-variabel yang diduga dapat 

mempengaruhinya. Variabel-variabel yang diduga dapat mempengaruhi tingkat 

penyaluran kredit antara lain Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Loan 

(NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dan BI 

Rate. Berdasarkan uraian tentang kerangka pemikiran di atas maka peneliti 

mengguanakan model penelitian sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Pada kerangka pemikiran diatas, dapat dijelaskan bahwa variabel yang 

terikat (dependent) yaitu jumlah penyaluran kredit. Variabel independent yaitu 

DPK, NPL, dan CAR, SBDK dan BI Rate. Pada penelitian ini berusaha mencari 

pengaruh secara langsung antara variabel DPK, NPL, CAR, SBDK dan BI Rate 

terhadap jumlah penyaluran kredit. 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis penelitian yaitu: 

H1 : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap penyaluran kredit 

H2 : Non Performing Loan (NPL) berpengaruh terhadap penyaluran 

kredit 

H3 : Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap penyaluran 

kredit 

H4 : Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) berpengaruh terhadap penyaluran 

kredit. 

H5 : BI Rate berpengaruh terhadap penyaluran kredit 

 

 


