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ABSTRACT 

Development, and growth of economy can not be separates from the role of banking 

sector. The banking credit distributions one of the most common activities of major banks. 

The purpose of this study is to determine the effect of DPK, NPL, CAR, SBDK, and BI RATE 

against Credit Distribution. The data used in this research is secondary data from Indonesia 

Stock Exchange. The sample used in this research is the all companies registered in 

Indonesia Stock Exchange in 2012-2016 period. The amount of data obtained is 135 samples. 

The analysis technique used is multiple linear regression using Statistical Package Social 

Sciences (SPSS) version 23.0 for windows. The results showed that DPK variable has a 

significant influence on credit distribution in conventional banking company. NPL, CAR, 

SBDK, and BI RATE have no effect on credit distribution in Conventional Banking 

Companies. 

 

Keyword : Distributions credits, DPK, NPL, CAR, SBDK, and BI Rate 

 

PENDAHULUAN 

Sektor perbankan merupakan salah satu 

sektor di bidang keuangan yang memiliki 

peran penting di dalam pertumbuhan dan 

perkembangan ekonomi di Indonesia. 

Menurut UU RI No 10 tahun (1998) 

mengenai dunia bank, bahwa perbankan 

merupakan suatu badan usaha yang 

mempunyai tugas untuk mengumpulkan 

dana yang di peroleh dari pihak 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkan dana tersebut kembali kepada 

masyarakat yang membutuhkan dana 

dalam berbagai bentuk kredit dan bentuk-

bentuk lainnya, untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat umum. 

 Menurut Undang-Undang bank 

Nomor 10 tahun (1998) menyatakan 

bahwa kredit merupakan penyediaan uang 

atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan perjanjian atau 

persetujuan pinjam meminjam antara pihak 

debitur dengan kreditur yang mewajibkan 

pihak debitur melunasi utangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga. Pertumbuhan kredit yang baik bisa 

membantu masyarakat umum dalam 

meningkatkan taraf hidupnya secara 

langsung. 

Menurut Ismail (2010:43) Dana 

Pihak Ketiga (DPK) adalah sumber dana 

yang diperoleh dari tabungan, giro dan 

deposito yang dapat dihimpun oleh pihak 

bank dari pihak masyarakat yang terdiri 

dari masyarakat individu, ataupun badan 

usaha. Aspek dari Dana Pihak Ketiga 

(DPK) telah menjadi faktor yang utama di 

dalam proses penyaluran kredit. Hal 

tersebut disebabkan Dana Pihak ketiga 
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(DPK) dapat dihimpun oleh pihak bank 

kemudian digunakan dalam membiayai 

kegiatan bank sehari-hari dan kegiatan 

bank dalam menyaluran kredit.  

Penawaran kredit yang dilakukan 

oleh pihak bank bukan hanya kan 

dipengaruhi oleh sumber dana yang 

berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) 

melainkan dapat juga dipengaruhi oleh 

faktor-faktor internal yang lain di dalam 

dunia perbankan. Kredit yang diberikan 

oleh pihak bank kepada pihak masyarakat 

juga tidak terlepas dari risiko ketidak 

lancaran dalam pembayaran yang dapat 

mempengaruhi kinerja bank, biasanya 

disebut dengan kredit macet atau Non 

Performing Loan (NPL). Non Performing 

Loan (NPL) atau kredit macet memiliki 

peranan penting dalam penyaluran kredit 

yang dilakukan oleh pihak bank 

disebabkan adanya kebijakan yang telah 

dibuat oleh pihak Bank Indonesia dalam 

peraturan Bank Indonesia Nomor 

15/2/PBI/2013, bahwasanya rasio kredit 

yang bermasalah merupakan sebesar 5% 

dari total masalah yang timbul terhadap 

penyaluran kredit. Kredit yang bermasalah 

pada pihak bank mampu dikatakan bank 

tidak sehat dalam penyaluran kredit 

kepada pihak masyarakat. 

Kebijakan yang telah dikeluarkan 

tersebut, mengoptimalkan dan 

mengupayahkan penyaluran kredit, 

sekarang Bank Indonesia memberikan 

disintetif bagi pihak bank yang malas 

untuk memberikan kredit. Dikutip dalam 

website sindonews.com bahwa Direktur 

Departemen Kebijakan Makro Prudential 

Bank Indonesia (BI) Yati Kurniati dan 

anggotanya akan memberikan disinsentif 

kepada pihak bank yang malas dalam 

penyalurann kredit, sebab menurut survei 

membuktikan bahwa pada saat ini bank 

lebih cenderung menyaluran kredit hanya 

kepada nasabah yang sudah mendapatkan 

kredit dan sudah mengajukan kredit. 

Perlambatan data kredit ini ditandai 

dengan adanya data pertumbuhan kredit 

bank sampai akhir kuartal pertama tahun 

2016 yang hanya sebesar 8,71% dan 

diperburuk dengan adanya peningkatan 

ratio kredit yang bermasalah atau Non 

Performing Loan (NPL) yang naik 

menjadi 2,83%. Beberapa hal inilah yang 

akan nantinya dikaji disinsentifnya sebab 

perbankan lebih sering mengandalkan 

pendapatan nonbunga. 

Menurut Ismail (2016:5) 

menyatakan bahwa menyalurkan kredit 

adalah kegiatan yang paling tinggi bagi 

bank, sebab akan memperoleh pendapatan 

atas dana yang disalurkan. Suatu bank agar 

membiayai semua aktivitas operasionalnya 

dengan maksimal, permodalan yang besar 

merupakan salah satu komponen yang 

menunjang. Hal tersebut dipicu dengan 

adanya pertimbangan bank untuk 

memberikan penyaluran kredit yang dapat 

dilihat dari sisi permodalan. Dengan 

demikian, pihak bank harus bisa 

mempertimbangkan mengenai penyaluran 

kredit dengan menggunakan rasio Capital 

Adequacy Ratio (CAR), rasio tersebut 

adalah rasio permodalan yang bisa 

memperlihatkan kemampuan bank untuk 

menyediakan dana guna keperluan 

pengembangan usaha (Martin, dkk, 2014). 

Faktor lain yang mempengaruhi 

penyaluran kredit yakni BI Rate. Menurut 

BI, BI Rate yaitu suku bunga yang 

mencerminkan sikap atau kebijakan 

moneter yang ditetapkan oleh bank 

Indonesia dan diumumkan kepada publik. 

Konsep mengenai BI Rate sesungguhnya 

merupakan sebagai kebijakan tingkat suku 

bunga sebagai instrument operasinya. 

Penawaran kredit yang dilakukan 

oleh pihak bank tidak hanya dipengaruhi 

oleh beberapa faktor diatas, melainkan 

juga dapat dilihat dengan suku bunga yang 

ditawarkan oleh pihak bank kepada 

nasabah dalam penyaluran kredit. Untuk 

menarik pihak debitur, strategi yang 

diterapkan oleh bank yaitu suku bunga. 

Tingkat suku bunga memiliki peranan 

penting didalam bank terutama bank 

konvensional. Tingkat suku bunga 

dimaksudkan yaitu Suku Bunga Dasar 

Kredit (SBDK), disebabkan terjadi 

perbedaan suku bunga yang ditetapkan 
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oleh pihak perbankan berdasarkan jumlah 

kredit yang disalurkan kepada debitur. 

  

RERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

Signalling Theory (Teori Signal) 

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. 

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. 

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).  

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. Pengelola 

bank diharuskan untuk bisa memantau 

keadaan kualitas aktiva produktif, karena 

aktiva produktif adalah salah satu faktor 

yang mempengaruhi tingkat kesehatan 

sebuah bank. 

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. 

Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) 

Suku bunga Dasar Kredit (SBDK) 

merupakan hasil penjumlahan dari SBDK 

dengan premi resiko. 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. 

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. 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 memiliki fungsi sebagai 

kebijakan (stance) moneter. 

Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) 

terhadap Penyaluran Kredit 

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. 

Besarnya penyaluran kredit yang diberikan 

oleh pihak bank tergantung dari besarnya 



 

4 
 

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. 

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). 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. 

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. 

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). 

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. 

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). 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. 

 

 

 

 

 

DPK (X1) 

SBDK (X4) 

NPL (X2) 

CAR (X3) 
PENYALURAN 

KREDIT 

(Y) 

 
BI Rate (X5) 
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Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif. Penelitian ini 

tergolong  sebagai hypothesis testing 

karena memiliki tujuan untuk menguji 

suatu kebenaran hipotesis dalam 

menjelaskan hubungan pengaruh variabel 

independen dengan variabel dependen.  

Sumber data penelitian ini yaitu data 

sekunder. Data sekunder merupakan data 

yang diperoleh dari website Bursa Efek 

Indonesia yang berupa annual report 

perusahaan pertambangan yang telah 

terdaftar. Data yang diperoleh akan diolah 

menggunakan perhitungan matematis 

dengan rumus statistika yang menjelaskan 

hubungan antar variabel yang diteliti.  

Batasan Penelitian 

Batasan-batasan yang ditetapkan untuk 

tidak menyimpang dari tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan pada 

Perusahaan Perbankan 

Konvensional yang Terdaftar di 

BEI. 

2. Penelitian ini hanya berfokus pada 

variabel DPK, NPL, CAR, SBDK, 

BI Rate, dan Penyaluran Kredit. 

3. Penelitian ini dilakukan pada 

laporan keuangan dalam kurun 

waktu periode 2012-2016 

 

 

Identifikasi Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini terdiri dari : 

1. Variabel dependen (terikat)  : 

Penyaluran Kredit 

2. Variabel Independen (bebas) : 

DPK, NPL, CAR, SBDK, dan BI 

Rate  

Definisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel 

Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini 

yaitu Penyaluran Kredit. Untuk 

menghindari distribusi sampel yang tidak 

normal maka data sampel yang ada akan 

ditransformasi ke dalam bentuk logaritma 

natural (Lռ), disebabkan selisih jumlah 

kredit yang terlalu besar pada setiap bank. 

 
Penyaluran Kredit (LnPK) = Total Kredit yang 

disalurkan  

Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini 

yaitu DPK, NPL, CAR, SBDK, dan BI 

Rate. 

1. DANA PIHAK KETIGA (DPK) 

 

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan 

dana yang berasal atau dipercayakan oleh 

masyarakat luas untuk disimpan dananya 

pada pihak bank dalam bentuk giro, 

deposito, dan tabungan. Untuk 

menghindari sampel yang tidak normal 

disebabkan selisih jumlah Dana Pihak 

Ketiga (DPK) setiap perbankan terlalu 

besar maka sampel Dana Pihak Ketiga 

(DPK) akan ditransformasi ke dalam 

bentuk logaritma natural (Lռ). 

 
DPK (LnDPK) = Tabungan + Giro + Deposito 

 

2. Non Performing Loan (NPL) 

Non Performing Loan (NPL) atau biasanya 

disebut dengan kredit bermasalah. Non 

Performing Loan merupakan salah satu 

cara yang digunakan untuk bisa menilai 

kualitas kinerja pada bank. NPL dapat 

diukur dengan menggunakan rumus, 

yakni: 
                        Total Kredit Bermasalah (NPL) 

     NPL =                                      X 100 

                      Total Kredit 
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Keterangan: 

NPL : Non Performing Loan/kredit bermasalah 

Total Kredit : Total Penyaluran Kredit 

3. Car Adequacy Ratio (CAR) 

               MODAL SENDIRI 

       CAR =            X100% 
        ATMR 

Keterangan: 

CAR  :    Capital Adequacy Ratio 

Modal Sendiri :     Modal inti dan pelengkap 

ATMR  : Aset Tertimbang Menurut 

Resiko 

4. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) 

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 (%).Maka 

pengukuran SBDK tahun 2012 sampai 

2016 (t) dapat dihitung dengan rumus, 

yaitu: 

                   Rit + Korp + Mikr+Kons (KPR & non KPR) 

SBDK= 
   5 

Keterangan: 

SBDK : Suku Bunga Dasar Kredit 

Rit : Kredit Ritel 

Korp : Kredit Korporasi 

Mikr : Kredit Mikro 

Kons : Kredit Konsumsi 

5. Suku bunga Bank Indonesia (BI 

Rate) 

BI Rate merupakan tingkat bunga yang 

dikeluarkan oleh pihak Bank Indonesia 

yang akan dijadian patokan dalam 

menentukan besar kecilnya bunga dan 

bunga kredit yang diterima. BI Rate yang 

digunakan untuk periode ini merupakan 

menggunakan BI Rate yang dikeluarkan 

pihak Bank Indonesia pada setiap bulan 

sehingga apabila ingin mencari sensitivitas 

BI Rate maka harus diuji sensitivitas ini 

menggunakan Return Saham sebagai 

variabel dependent. Rumus Return saham 

yakni: 

                  Pt – Pt – 1 

     Ri = 

                      Pt – 1 

Keterangan:  

Ri : Return Saham 

Pt : price, untuk bulan t 

Pt – 1 : price, untuk bulan sebelumnya 

Setelah melakukan uji regresi dan 

mendapatkan sensitivitas BI Rate dari 

masing masing bank maka akan didapat 

beta (β) dari uji sensitivitas sebagai 

koefisien pengaruh variabel ekonomi 

makro terhadap penyaluran kredit 

perbankan dalam persamaan regresi 

berganda. 

Return Saham = c + β BI Rate + e 

Populasi, Sampel, dan Teknik 

Pengambilan Sampel 

Populasi merupakan seluruh 

anggota kumpulan objek yang lengkap dan 

jelas yang akan diteliti atau diselidiki. 

Penelitian ini menggunakan populasi 

perusahaan perbankan konvensional yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2012-2016. Sampel merupakan bagian dari 

populasi yang akan diteliti atau diselidiki. 

Penelitian ini menggunakan sampel 

dengan metode pengambilan sampel yaitu 

purposive sampling. Purposive sampling 



 

7 
 

merupakan pemilihan sampel berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-

kriteria tertentu. Kriteria-kriteria dalam 

pemilihan sampel penelitian ini yaitu  

1. Perusahaan perbankan konvensional 

yang menyediakan laporan keuangan 

tahunan yang dibutuhkan oleh peneliti 

pada penelitiannya periode 2012-2016 

2. Data yang dibutuhkan disajikan secara 

lengkap 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis 

statistik deskriptif, uji asumsi klasik (yang 

terdiri dari uji normalitas, uji 

multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji 

heterokedastisitas), analisis data regresi 

linier berganda, dan pengujian hipotesis.  

 

ANALISIS DATA DAN 

PEMBAHASAN  

Analisis Statistik Deskriptif 

 

Analisis yang digunakan dalam 

pengujian ini salah satunya yakni dengan 

statistik deskriptif. Menurut Imam Ghozali 

(2012: 19) menjelaskan bahwa statistik 

deskriptik memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai 

rata-rata (mean), standart deviasi, 

minimum, dan maksimum. Hasil olah 

analisis deskriptif menunjukkan bahwa: 

 

1. Penyaluran Kredit 

Nilai minimum variabel Penyaluran 

Kredit yakni sebesar 22,74891 yang 

dimiliki oleh Bank Victoria Internasional, 

Tbk pada tahun 2012 total penyaluran 

kredit dengan nilai nominal sebesar 

7.580.957.684. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa Bank Victoria Internasional, Tbk 

melaksanakan fungsi intermediasinya 

paling rendah dibandingkan dengan bank 

konvensional lainnya pada periode 2012-

2016. Sedangkan nilai maximum variabel 

Penyaluran kredit pada penelitian ini yakni 

sebesar 34,06281 yang dimiliki oleh Bank 

Rakyat Indonesia (Persero), Tbk pada 

tahun 2016 total penyaluran kredit dengan 

nominal sebesar 621.286.679.000.000. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Bank 

Rakyat Indonesia (persero), Tbk paling 

mampu dalam melaksanakan fungsi 

intermediasinya dibandingkan bank 

konvensional lainnya pada periode 2012-

2016.  

Nilai rata rata (mean) keseluruhan dari 

Penyaluran Kredit periode 2012-2016 

sebesar 30,9822760 dengan standar deviasi 

keseluruhannya sebesar 2,16697726. Nilai 

rata-rata (mean) yang nilainya lebih tinggi 

dibandingkan nilai dari standart deviasi 

menunjukkan bahwa sebaran data 

tergolong baik yang disebabkan data tidak 

terlalu bervariasi. 

 

2. Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Nilai minimum variabel DPK yakni 

sebesar 23,16698 yang dimiliki oleh Bank 

Victoria Internasional, Tbk pada tahun 

2012 total Dana Pihak Ketiga yang dapat 

diperoleh dari pihak nasabah dengan nilai 

nominal sebesar 11.515.732.426. Hal 

tersebut menjelaskan bahwa Bank Victoria 

Internasional, Tbk kurang mampu 

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat 

dalam menyimpan dananya dibandingkan 

bank konvensional lainnya pada periode 

2012-2016. Sedangkan nilai maximum 

variabel DPK yakni sebesar 34,22756 yang 

dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia 

(persero), Tbk pada tahun 2016 total Dana 

Pihak Ketiga yang dapat diperoleh dari 

nasabah dengan nominal sebesar 

732.558.804.000.000. Hal itu 

menunjukkan bahwa Bank Rakyat 

Indonesia (persero), Tbk paling mampu 

mendapatkan kepercayaan dari pihak 

masyarakat dalam meyimpan dananya 

dibandingkan dengan bank konvensional 

lainnya pada periode 2012-2016.  

Nilai rata-rata (mean) keseluruhan dari 

variabel DPK periode 2012-2016 sebesar 

31,0622680 dengan standar deviasi 

keseluruhan sebesar 2,15745785. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) 
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yang nilainya lebih besar dibandingkan 

dengan nilai standar deviasi yakni sebaran 

data tergolong baik yang disebabkan data 

tidak terlalu bervariasi. 

 

3. Non Performing Loan (NPL) 

Nilai minimum dari variabel Non 

Performing Loan (NPL) yakni sebesar 

0.00004 atau 0,004% yang dimiliki oleh 

Bank Bukopin, Tbk pada tahun 2016. 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 15/2/PBI/2013, bahwasanya rasio 

kredit yang bermasalah merupakan sebesar 

5% dari total masalah yang timbul 

terhadap penyaluran kredit, sehingga 

semakin kecil atau semakin jauh nilai NPL 

suatu bank dari ketentuan akan 

menunjukkan nilai semakin baik. Dapat 

disimpulkan bahwa Bank Bukopin, Tbk 

pada tahun 2016 mempunyai rasio yang 

paling baik atau kualitas kredit terbaik dari 

semua bank konvensional pada penelitian 

ini. Sebaliknya nilai maximum variabel 

Non Performing Loan yakni sebesar 

0.05802 atau sebesar 5,8% yang dimiliki 

oleh Bank Permata, Tbk pada tahun 2016 

menjelaskan bahwa bank tersebut 

mempunyai rasio yang tinggi hingga diatas 

5% atau dengan kata lain kualitas kredit 

yang buruk dibanding bank konvensional 

lainnya pada periode 2012-2016. 

Meskipun demikian, hal tersebut 

menunjukkan bahwa Bank Permata, Tbk 

mempunyai potensi kesulitan yang 

membahayakan kelangsungan usahanya 

karena nilai dari rasio NPL tersebut diatas 

batas dari ketentuan Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 yakni 

sebesar 5%. Nilai rata-rata (mean) dari 

Non Performing Loan (NPL) pada periode 

2012-2016 sebesar 0.0177938 atau 1,78% 

dengan standar deviasi NPL dalam 

penelitian ini adalah sebesar 0.01367464 

atau 1,37%. Hal ini menunjukkan bahwa 

nilai rata-rata (mean) yang nilainya lebih 

besar dibandingkan dengan nilai standar 

deviasi yakni sebaran data tergolong baik 

yang disebabkan data tidak terlalu 

bervariasi.  

 

4. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Nilai minimum variabel CAR 

sebesar 0.01950 atau 1,95% yang dimiliki 

oleh Bank Woori Saudara Indonesia 1906, 

Tbk pada tahun 2014, hal tersebut 

menunjukkan bahwa kemampuan 

permodalan Bank Woori Saudara 

Indonesia untuk menutupi penurunan nilai 

aset karena kerugian yang dialami 

perusahaan akibat aset yang beresiko 

sebesar 1,95%. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Bank Woori Saudara 

Indonesia 1906, Tbk memiliki nilai 

Capital Adequacy Ratio (CAR) terendah 

dibandingkan Bank Konvensional lainnya 

yang menunjukkan bahwa bank tersebut 

memiliki rasio permodalan yang buruk, 

sebab nilai tersebut dibawah jauh 

ketentuan yang diberlakukan oleh 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 

10/15/PBI/2008 pasal 2 ayat 1 

dicantumkan bahwa dalam bank wajib 

untuk menyediakan modal minimum 

sebesar 8% dari aset tertimbang menurut 

resiko (ATMR). Sebaliknya nilai 

maximum variabel Capital Adequacy 

Ratio (CAR) sebesar 0.27760 atau 27,76% 

yang dimiliki oleh Bank QNB Kesawan, 

Tbk. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kemampuan permodalan Bank QNB 

Kesawan, Tbk untuk menutupi penurunan 

nilai aset karena kerugian yang dialami 

perusahaan akibat aset yang beresiko 

sebesar 27,76%. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Bank QNB Kesawan, 

Tbk memiliki nilai Capital Adequacy 

Ratio (CAR) tertinggi dibandingkan Bank 

Konvensional lainnya yang menunjukkan 

bank tersebut memiliki rasio permodalan 

yang paling baik pada penelitian ini, sebab 

nilai tersebut diatas jauh ketentuan yang 

diberlakukan oleh Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 pasal 2 

ayat 1 dicantumkan bahwa dalam bank 

wajib untuk menyediakan modal minimum 

sebesar 8% dari aset tertimbang menurut 

resiko (ATMR). Nilai mean pada variabel 

Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 

0.1652470 atau 16,52% dengan standar 

deviasi sebesar 0.04913146 atau 4,91%. 
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Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

(mean) yang nilainya lebih besar 

dibandingkan dengan nilai standar deviasi 

yakni sebaran data tergolong baik yang 

disebabkan data tidak terlalu bervariasi. 

 

5. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) 

Nilai minimum dari variabel Suku 

Bunga Dasar Kredit (SBDK) yakni sebesar 

4.34800 atau 4.34% yang dimiliki oleh 

Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk 

pada tahun 2016. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa Bank Rakyat 

Indonesia Agroniaga, Tbk menetapkan 

suku bunga dasar kredit paling rendah 

dibandingkan bank konvensional lainnya 

pada periode 2012-2016. Sedangkan nilai 

maximum dari variabel Suku Bunga Dasar 

Kredit (SBDK) sebesar 18.30000 atau 

18.30% yang dimiliki oleh Bank QNB 

Kesawan, Tbk pada tahun 2014. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa Bank QNB 

Kesawan, Tbk menetapkan suku bunga 

dasar paling tinggi dibandingkan dengan 

bank konvensional lainnya pada periode 

2012-2016. Sehingga debitur enggan 

mengajukan kredit kepada bank tersebut 

disebabkan suku bunga yang terlampau 

tinggi. Nilai rata-rata (mean) dari variabel 

Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) pada 

penelitian ini sebesar 11.0364563 

sedangkan nilai dari standar deviasi 

sebesar 2.66483311. Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata (mean) yang nilainya 

lebih besar dibandingkan dengan nilai 

standar deviasi yakni sebaran data 

tergolong baik yang disebabkan data tidak 

terlalu bervariasi. 

 

6. BI Rate 

Nilai minimum dari variabel BI Rate 

yakni sebesar -0.74400 berarti Bi Rate 

mengalami penurunan sebesar 0.74400 

yang dimiliki oleh Bank Internasional 

Indonesia, Tbk (Maybank) pada tahun 

2014. Hal tersebut dapat diartikan bahwa 

setiap kenaikan BI Rate sebesar 1% di 

tahun 2014 akan menurunkan return 

saham Bank Internasional Indonesia, Tbk 

(Maybank) sebesar 0.74400. Sedangkan 

untuk nilai maximum dari variabel BI Rate 

yakni sebesar 0.73900 yang dimiliki oleh 

Bank Artha Graha Internasional, Tbk pada 

tahun 2012. Hal tersebut dapat diartikan 

bahwa setiap kenaikan BI Rate sebesar 1 

% di tahun 2012 akan meningkatkan 

return saham Bank Artha Graha 

Internasional, Tbk sebesar 0.73900. Nilai 

rata-rata (mean) dari variabel BI Rate 

sebesar 0.0410222 dengan standar deviasi 

sebesar 0.26211691. Nilai mean ini lebih 

kecil dibandingkan dengan nilai standar 

deviasi untuk BI Rate sehingga 

menunjukkan bahwa sebaran data 

tergolong kurang baik (kesenjangan data) 

karena data terlalu bervariasi. 

Nilai mean BI Rate sebesar 0.0410222 

apabila diprosentasekan maka akan 

menjadi 4,10%, sehingga menunjukkan 

bahwa rata-rata dalam 5 tahun 2012-2016 

tiingkat suku bunga bank konvensional di 

Indonesia sebesar 4,10% sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa suku bunga 

untuk simpan pinjam sebesar 4,10%. 

Nasabah yang berniat untuk meminjam 

dana kepada pihak bank pada rentang 5 

tahun yakni periode 2012-2016 maka akan 

dikenakan suku bunga pinjaman sebesar 

4,10%, sebaliknya terdapat nasabah yang 

berniat untuk menyimpan dana pada pihak 

bank dalam rentang periode 2012-2016 

maka akan dikenakan suku bunga 

simpanan sebesar 4,10%. 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji normalitas memiliki tujuan 

untuk menguji kenormalan distribusi 

model regrsi variabel sehingga statistik 

akan menjadi valid. Penelitian ini 

menggunakan analisis statistik yaitu uji 

non parametrik Kolmogorov Smirnov (K-

S). Data dapat dikatan terdistribusi normal 

apabila nilai signifikansi ≥ 0,05. Hasil uji 

normalitas menunjukan bahwa besarnya 

nilai Kolmogorov Smirnov (K-S) sebesar 

0,000. Hal ini menunjukan signifinikansi 

dibawah 0,05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data tidak berdistribusi normal. 
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Uji Autokorelasi 

Dalam pengujian model regresi 

dengan menggunakan uji autokorelasi 

dikatakan baik apabila regresi tersebut 

bebas dari adanya autokorelasi. Model 

regresi yang baik yaitu regresi yang bebas 

dari adanya autokorelasi. Model dapat 

dikatakan terdapat autokorelasi jika 

signifikansi ≥ 0.05. Hasil dari uji 

autokorelasi dengan menggunakan Run 

Test dapat dilihat hasil yang menunjukkan 

bahwa nilai tes adalah -0.04462. Hasil Run 

Test juga menunjukkan bahwa nilai 

Asymp. Sig. (2-tailed) ≥ 0.05 dengan 

probabilitasnya sebesar 0. 796 yang berarti 

H0 diterima. Hasil ini juga dapat 

disimpulkan bahwa residual random (acak) 

atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai 

residual. Model regresi ini juga dapat 

dikatakan baik karena tidak terjadi adanya 

autokorelasi. 

 

Uji Multikolonieritas 

Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi antar variabel 

independen. Dalam hasil pengujian dengan 

uji multikolonieritas menunjukkan bahwa 

seluruh variabel independen memiliki nilai 

Tolerance Value (TV) ≥ 0,10 atau sama 

dengan nilai Variance Inflation Factor 

(VIF) ≤ 10. Hasil pengujian dengan 

menggunakan Uji Multikolonieritas diatas 

dapat menjelaskan bahwa tidak ada 

variabel independen yang mempunyai 

Tolerance kurang dari 0,10 yang berarti 

tidak ada korelasi antara variabel 

independen. Serta dalam hasil perhitungan 

nilai VIF menunjukkan tidak ada variabel 

independen yang mempunyai nilai VIF 

lebih dari 10. Sehingga dapat diartikan 

bahwa hasil dalam pengujian ini tidak 

mengandung adanya multikolonieritas 

antar variabel independen. 

 

Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas memiliki tujuan 

yakni untuk menguji mengenai model 

regresi apakah terdapat ketidaksamaan 

varian dari nilai residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Jika varian pada 

nilai residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka dapat 

disebut dengan homokedastisitas. Pada 

kolom signifikansi menunjukkan adanya 

variabel independen yang nilainya 

dibawah 0,05 atau ada tingkat signifikansi 

yang dibawah 5% yaitu variabel Dana 

Pihak Ketiga (DPK). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dalam uji 

heteroskedastisitas pada variabel 

independen dalam penelitian diketahui 

bahwa ada indikasi terjadinya 

heteroskedastisitas. 

 

Analisis Uji Regresi Linier Berganda 

 

Penyaluran Kredit = 0.919 + 0.971 

LnDPK + 0.311 NPL - 1.501 CAR + 

0.015 SBDK - 0.71 BI Rate + e 
 

Sehingga persamaan regresi diatas dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta sebesar 0.919  

b. Nilai koefisien regresi DPK 0.971, 

sehingga dapat dijelaskan bahwa 

Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki 

pengaruh penambahan terhadap 

Penyaluran Kredit.  

c. Nilai koefisien regresi NPL 0.311, 

sehingga dapat menjelaskan bahwa 

Non Performing Loan (NPL) 

memiliki pengaruh penambahan 

terhadap penyaluran kredit 

d. Nilai koefisien regresi CAR -1.501, 

sehingga dapat menjelaskan bahwa 

Capital Adequacy Ratio (CAR) 

memiliki pengaruh penurunan 

terhadap penyaluran kredit 

e. Nilai koefisien SBDK 0.015, 

sehingga dapat menjelaskan bahwa 

Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) 

memiliki pengaruh penambahan 

terhadap terhadap penyaluran kredit.  

f. Nilai koefisien BI Rate -0.71, 

sehingga dapat menjelaskan bahwa 

BI Rate memiliki pengaruh 

penurunan terhadap terhadap 

penyaluran kredit.  



 

11 
 

g. “e” menunjukkan bahwa variabel 

pengganggu diluar variabel LnDPK, 

NPL, CAR, SBDK, dan BI Rate. 

Pengujian Hipotesis 

Analisis Uji F 

 

Uji F pada dasarnya digunakan untuk 

menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan 

dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen 

atau terikat. Ketentuan dalam pengambilan 

keputusan yakni apabila nilai signifikansi 

yang dihasilkan ≤ 0.05 maka H0 dikatakan 

bahwa ditolak dan H1 diterima. Sedangkan 

apabila nilai signifikansi yang dihasilkan ≥ 

0.05 maka dikatakan bahwa H0 diterima 

dan H1 ditolak. Uji F dengan nilai 

signifikansi sebesar 0.000. Hal tersebut 

dapat menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi dibawah nilai alfa yang telah 

ditetapkan yaitu α=0.05 yang berarti 

bahwa model regresi yang digunakan 

dalam penelitian ini dapat dikatakan fit, 

pengujian ini dapat digunakan untuk 

memprediksi jumlah LnDPK, NPL, CAR, 

SBDK, dan BI Rate secara bersama-sama. 

Sehingga nantinya dapat diketahui 

pengaruh yang signifikan terhadap 

Penyaluran Kredit pada Perusahaan 

Perbankan Konvensional pada periode 

2012-2016. 

 

Analisis Koefisien Determinasi 
 

Koefisien determinasi atau biasa 

disebut dengan R
2
 yang digunakan untuk 

mengukur seberapa besar kemampuan 

model dalam menerangkan variabel 

dependen. Nilai pada koefisien determinasi 

merupakan antara nol dan satu (0 < R
2
 < 

1). Nilai R
2
 yang bernilai kecil berarti 

kemampuan dalam variabel-variabel 

independen untuk menjelaskan keterkaitan 

atau pengaruh dengan variabel dependen 

sangat terbatas. Nilai Adjusted R Square 

menunjukkan nilai 0.944 atau sebesar 

94,4%. Hal tersebut menjelaskan bahwa 

sebesar 94,4% Penyaluran Kredit 

dipengaruhi oleh lima variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini, yakni 

Dana Pihak Ketiga (DPK), Non 

Performing Loan (NPL), Capital 

Adequacy Ratio (CAR), Suku Bunga 

Dasar Kredit (SBDK), dan BI Rate. 

Sedangkan sisanya sebesar 5,6% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diteliti didalam penelitian ini. 

Analisis Uji Parsial (Uji t) 

 

Nilai signifikansi t pada masing-masing 

variabel bebas terhadap variabel terikat 

dengan melihat hasil output dari regresi 

yang menggunakan SPSS dengan α = 5%. 

Beberapa kriteria dalam pengambilan 

keputusan yakni apabila nilai signifikansi 

≤ 0.05 (5%) maka dikatakan bahwa H0 

ditolak dan H1 diterima, sedangkan apabila 

nilai signifikansi ≥ 0.05 (5%) maka 

dikatakan H0 diterima dan H1 ditolak. 

a. Pengujian Hipotesis 1 

Dana Pihak Ketiga (DPK) terbukti 

berpengaruh signifikan terhadap 

Penyaluran Kredit secara uji 

statistika. Maka hasil hipotesis 

pertama adalah H0,1: ditolak dan 

H1,1: diterima, karena nilai 

signifikansi yang dimiliki oleh DPK 

sebesar 0.000 nilai tersebut lebih 

rendah dari tingkat signifikansi yakni 

sebesar 0.05 (0.000 < 0.05). 

b. Pengujian Hipotesis 2 

Non Performing Loan (NPL) 

terhadap penyaluran kredit. 

Berdasarkan tabel 4.23 dapat dilihat 

bahwa Non Performing Loan (NPL) 

terbukti tidak berpengaruh terhadap 

Penyaluran Kredit secara uji 

statistika. Maka hasil hipotesis kedua 

yakni H0,2: diterima dan H1,2: ditolak, 

karena nilai signifikansi yang 

dimiliki oleh NPL sebesar 0.925 

nilai tersebut lebih tinggi dari tingkat 

signifikansi yakni 0.05 (0.925>0.05). 

c. Pengujian Hipotesis 3 

Capital Adequacy Ratio (CAR) 

terbukti tidak berpengaruh terhadap 

Penyaluran Kredit secara uji 

statistika. Maka hasil hipotesis 

ketiga yakni H0,3: diterima dan H1,3: 
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ditolak, karena nilai signifikansi 

yang dimiliki oleh CAR sebesar 

0.100 nilai tersebut lebih tinggi dari 

tingkat signifikansi yakni 0.05 

(0.100 > 0.05). 

d. Pengujian Hipotesis 4 

Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) 

terbukti tidak berpengaruh terhadap 

Penyaluran Kredit secara uji 

statistika. Maka hasil hipotesis 

keempat yakni H0,4: diterima dan 

H1,4: ditolak, karena nilai 

signifikansi yang dimiliki oleh 

SBDK sebesar 0.213 nilai tersebut 

lebih tinggi dari tingkat signifikansi 

yakni 0.05 (0.213 > 0.05). 

e. Pengujian Hipotesis 5 

BI Rate terbukti tidak berpengaruh 

terhadap Penyaluran Kredit secara 

uji statistika. Maka hasil hipotesis 

kelima yakni H0,5: diterima dan H1,5: 

ditolak, karena nilai signifikansi 

yang dimiliki oleh BI Rate sebesar 

0.683 nilai tersebut lebih tinggi dari 

tingkat signifikansi yakni 0.05 

(0.683>0.05). 

Pembahasan 

Pengaruh Dana Pihak (DPK) Terhadap 

Penyaluran Kredit 

Secara teoritis, Semakin besar Dana 

Pihak Ketiga (DPK) yang dapat dihimpun 

oleh pihak bank maka semakin besar 

kemampuan bank dalam menyalurkan 

kredit. Bahwa variabel independen Dana 

Pihak Ketiga (DPK) memiliki nilai 

signifikansi 0.000 (kurang dari 0.05) 

menunjukkan tingkat signifikansi yang 

berarti berpengaruh secara signifikan. 

Sehingga, disimpulkan bahwa H0 ditolak. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa Dana 

Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh 

signifikan terhadap Penyaluran Kredit 

pada Perusahaan Perbankan Konvensional 

periode 2012-2016. 

Nilai rata-rata Dana Pihak Ketiga 

(DPK) mengalami kenaikan setiap 

tahunnya, hal tersebut berdampak pula 

pada kenaikan nilai Penyaluran Kredit 

yang setiap tahunnya juga mengalami 

peningkatan. Peningkatan tersebut 

disebabkan karena semakin besarnya dana 

yang dihimpun bank dari nasabah berupa 

simpanan (tabungan, giro dan deposito) 

maka akan berdampak pada besarnya 

kredit yang disalurkan oleh pihak bank. 

 

Pengaruh Non Performing Loan (NPL) 

Terhadap Penyaluran Kredit 

Secara teoritis, semakin besarnya nilai 

Non Performing Loan (NPL) maka akan 

menunjukkan semakin buruknya kualitas 

bank karena adanya faktor kredit 

bermasalah dalam transaksi pada bank 

yang menyebabkan menurunnya 

penyaluran kredit tersebut. Variabel 

independen Non Performing Loan (NPL) 

memiliki nilai signifikansi yakni sebesar 

0.925 (lebih dari 0.05) menunjukkan 

tingkat signifikansi yang berarti tidak 

berpengaruh, sehingga disimpulkan bahwa 

H0 diterima. Sehingga menunjukkan bahwa 

NPL tidak berpengaruh terhadap 

Penyaluran Kredit pada Perusahaan 

Perbankan Konvensional periode 2012-

2016. 

Non Performing Loan (NPL) dan 

Penyaluran Kredit pada tahun 2012-2016 

yang diolah menggunakan statistik 

desriptif. Dilihat dari grafik diatas bahwa 

rata-rata NPL mengalami fluktuasi. tetapi 

cenderung meningkat. Dapat dilihat juga 

bahwa dari rata-rata (mean) Non 

Performing Loan per tahun lebih banyak 

meningkat dari rata-rata total keseluruhan 

dibandingkan dengan rata-rata Non 

Performing Loan yang turun keseluruhan, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai 

Non Performing Loan memiliki 

kecenderungan untuk naik, hal tersebut 

akan mempengaruhi bank dalam 

memperbaiki kualitasnya dan bertindak 

lebih waspada serta konsisten saat 

menyalurkan dana kredit kepada nasabah 

agar tidak menimbulkan kerugian bagi 

bank karena tidak terbayarnya kredit yang 

telah disalurkan. Dalam teori menyebutkan 

jika naiknya nilai NPL akan 

mempengaruhi Penyaluran Kredit tetapi 

hasil penelitian ini tidak sesuai dengan 

teori yang ada. Penelitian ini 
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mengemukakan bahwa naiknya nilai NPL 

namun tidak menurunkan penyaluran 

kredit karena naiknya NPL wajar akibat 

adanya peningkatan kredit. Apabila terjadi 

kenaikan nilai NPL yang tinggi hingga 

melebih batas maksimal Bank Indonesia 

maka Bank Indonesia mempunyai 

kewenangan dalam membatasi bahkan 

menurunkan penyaluran kredit. 

Meningkatnya nilai NPL tidak 

berpengaruh terhadap menurunnya 

penyaluran kredit karena NPL bukanlah 

prioritas utama perbankan dalam 

menyalurkan kredit. Nasabah akan tetap 

mengajukan kredit apabila dalam keadaan 

membutuhkan dana dari pihak bank. 

Sehingga meskipun bank mengalami 

kredit macet yang tinggi tetap akan 

memberikan pinjaman kredit. 

 

Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) 

terhadap Penyaluran Kredit 

Secara teoritis, Semakin besarnya CAR 

maka akan menunjukkan semakin baiknya 

kondisi bank dalam menyediakan dana 

permodalan bagi masyarakat, sehingga 

semakin besar pula kemampuan bank 

dalam memberikan penyaluran kredit. 

Variabel independen Capital Adequacy 

Ratio (CAR) memiliki nilai signifikansi 

0.100 (lebih dari 0.05) menunjukkan 

tingkat signifikansi yang berarti tidak 

berpengaruh, sehingga disimpulkan bahwa 

H0 diterima. Sehingga menunjukkan 

bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) 

tidak berpengaruh terhadap Penyaluran 

Kredit pada Perusahaan Perbankan 

Konvensional pada periode 2012-2016. 

Capital Adequacy Ratio (CAR) dan 

Penyaluran Kredit tahun 2012-2016 yang 

diolah menggunakan statistik deskriptif. 

Terlihat dari grafik bahwa nilai rata-rata 

CAR mengalami fluktuasi, cenderung 

menurun. Nilai rata-rata (mean) pertahun 

yang diatas rata-rata keseluruhan lebih 

sedikit dibandingkan dengan nilai rata-rata 

per tahun yang dibawah keseluruhan 

sehingga nilai Capital Adequacy Ratio 

(CAR) memiliki kecenderungan untuk 

menurun. Pada 2 tahun terakhir mengalami 

peningkatan dibandingkan tahun 

sebelumnya. Hal tersebut tidak berdampak 

pada nilai penyaluran kredit yang setiap 

tahunnya mengalami peningkatan. Nilai 

CAR yang mengalami fluktuasi 

mempengaruhi bank dalam memperbaiki 

kinerjanya khususnya dalam menyediakan 

dana permodalan untuk keperluan 

pengembangan usaha dan menampung 

risiko akibat kegiatan operasional bank, 

sehingga tercermin pada 2016 nilai CAR 

mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan. Dalam teori menyebutkan jika 

menurunnya CAR akan mempengaruhi 

tingkat Penyaluran Kredit tetapi hasil 

penelitian ini tidak sesuai dengan teori 

yang ada. 

Meskipun nilai CAR menurun namun 

tidak menurunkan bank dalam 

memberikan kredit kepada nasabah karena 

meskipun CAR mengalami penurunan tapi 

nilainya masih diatas dari Peraturan Bank 

Indonesia yang mewajibkan bank 

menyediakan modal minimum 8%. 

 

Pengaruh Suku Bunga Dasar Kredit 

(SBDK) Terhadap Penyaluran Kredit 

Secara teoritis, 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. 

Variabel independen Suku Bunga Dasar 

Kredit (SBDK) memiliki nilai signifikan 

sebesar 0.213 (lebih dari 0.05) 

menunjukkan tingkat signifikansi yang 

berarti tidak berpengaruh, sehingga 

disimpulkan bahwa H0 diterima. Sehingga 

menunjukkan bahwa Suku Bunga Dasar 

Kredit (SBDK) tidak berpengaruh terhadap 

Penyaluran Kredit pada Perusahaan 

Perbankan Konvensional pada periode 

2012-2016. 

Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dan 

Penyaluran Kredit tahun 2012-2016 yang 
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diolah menggunakan statistik deskriptif. 

Terlihat dari grafik bahwa rata-rata SBDK 

dan Penyaluran Kredit mengalami 

fluktuasi pada setiap tahunnya. Dalam 

teori menyebutkan bahwa jika naiknya 

nilai SBDK akan mempengaruhi turunnya 

nilai Penyaluran Kredit, tetapi hasil 

penelitian ini tidak sesuai dengan teori 

yang ada. Penelitian ini mengindikasikan 

bahwa meskipun nilai SBDK naik namun 

tidak menurunkan penyaluran kredit 

karena naiknya nilai SBDK wajar adanya 

peningkatan kredit. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa meningkatnya nilai 

SBDK tidak berpengaruh terhadap 

menurunnya nilai Penyaluran Kredit. 

Nasabah akan tetap mengajukan kredit 

apabila dalam keadaan membutuhkan 

pinjaman dana dari pihak bank. Meskipun 

bank menaikkan nilai Suku Bunga Dasar 

Kredit (SBDK). 

 

Pengaruh BI Rate Terhadap Penyaluran 

Kredit  
Secara teoritis, Tingkat suku bunga 

Bank Indonesia adalah tingkat % bunga 

yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia 

yang dijadikan dasar dalam menentukan 

bunga dari kredit bank-bank di Indonesia. 

Tingkat suku bunga dapat mempengaruhi 

penyaluran kredit ini dikarenakan suku 

bunga BI ini akan mempengaruhi tingkat 

simpanan masyarakat/deposan yang 

kemudian akan berpengaruh terhadap 

kredit yang disalurkan oleh bank. variabel 

independen BI Rate memiliki nilai 

signifikan sebesar 0.683 (lebih dari 0.05) 

menunjukkan tingkat signifikansi yang 

berarti tidak berpengaruh, sehingga 

disimpulkan bahwa H0: diterima. Sehingga 

menunjukkan bahwa BI Rate tidak 

bepengaruh terhadap Penyaluran Kredit 

pada Perusahaan Perbankan Konvensional 

pada periode 2012-2016. 

BI Rate dan Penyaluran Kredit tahun 

2012-2016 yang diolah menggunakan 

statistik deskriptif. Dapat dijelaskan bahwa 

terdapat kenaikan BI Rate yang tinggi 

tetapi tidak dikuti dengan Penyaluran 

Kredit yang rendah melainkan nilai 

Penyaluran Kredit yang meningkat. Hal 

tersebut tidak sesuai dengan teori yang 

menjelaskan bahwa BI Rate yang tinggi 

mempengaruhi Penyaluran Kredit menjadi 

rendah. 

BI Rate sehingga tidak 

mempertimbangkan BI Rate sebagai 

prioritas utama dalam menyalurkan kredit. 

BI Rate adalah ekonomi makro yang 

dikeluarkan oleh pemerintah sehingga 

untuk sisi perbankan terdapat sisi ekonomi 

mikro yang mempertimbangkan 

penyaluran kredit. 

 

 

KESIMPULAN, KETERBATASAN 

DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan 

pembahasan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. DPK yang dimiliki oleh bank 

konvensional periode 2012-2016 pada 

penelitian ini mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap Penyaluran 

Kredit dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0.000. Hal tersebut disebabkan 

karena jika DPK meningkat maka 

jumlah dana yang dimiliki oleh pihak 

bank bertambah sehingga memungkin 

pihak bank untuk menyalurkan dana 

tersebut dalam bentuk kredit kepada 

pihak-pihak yang membutuhkan dana, 

sehingga penambahan atau 

pengurangan DPK akan berpengaruh 

kepada Penyaluran Kredit yang 

dilakukan oleh bank. 

2. NPL yang dimiliki oleh bank 

konvensional periode 2012-2016 

dalam penelitian ini tidak memiliki 

berpengaruh terhadap Penyaluran 

Kredit yang dengan nilai signifikan 

sebesar 0.925. Hasil tersebut 

diperkirakan disebabkan oleh 

kecenderungan peningkatan risiko 

kredit yang terjadi tidak menghalangi 

nasabah dalam mengajukan kredit 

kepada pihak bank sehingga kredit 

yang disalurkan oleh pihak bank 

meningkat. Dapat disimpulkan bahwa 
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kenaikan atau penurunan NPL tidak 

mempengaruhi penyaluran kredit oleh 

pihak bank. 

3. CAR yang dimiliki oleh bank 

konvensional periode 2012-2016 

dalam penelitian ini tidak memiliki 

pengaruh terhadap Penyaluran Kredit, 

yang dengan nilai signifikan sebesar 

0.100. Hasil tersebut diperkirakan 

disebabkan kecenderungan 

peningkatan modal yang tidak 

sebanding dengan peningkatan 

ATMR, sehingga ketika terjadi 

penurunan modal maka bank akan 

mengambil sumber dana untuk 

pembiayaan kredit dari pos DPK, 

sehingga DPK yang berpengaruh 

terhadap penyaluran kredit. 

4. SBDK yang miliki oleh bank 

konvensional periode 2012-2016 

dalam penelitian ini tidak memiliki 

berpengaruh terhadap Penyaluran 

Kredit yang dengan nilai signifikan 

sebesar 0.213. Hal tersebut 

diperkirakan meningkatnya nilai 

SBDK tidak mempengaruhi 

Penyaluran Kredit disebabkan karena 

nasabah akan tetap mengajukan kredit 

apabila dalam keadaan membutuhkan 

pinjaman dana dari pihak bank. 

Meskipun bank menaikkan nilai Suku 

Bunga Dasar Kredit (SBDK). 

Sehingga SBDK tidak berpengaruh 

terhadap Penyaluran Kredit. 

5. BI Rate yang dimiliki oleh bank 

konvensional periode 2012-2016 

dalam penelitian ini tidak memiliki 

pengaruh terhadap Penyaluran Kredt 

karena yang dengan nilai signifikan 

sebesar 0.683. hasil tidak berpengaruh 

diperkirakan disebabkan perubahan BI 

Rate sepanjang 2012-2016 juga 

menunjukkan nilai yang tidak 

terlampau besar, sehingga pengaruh 

dari perubahan BI Rate tidak 

berdampak terhadap Penyaluran 

Kredit yang dilakukan oleh pihak 

bank. 

 

 

Keterbatasan 

Penelitian yang dilakukan ini masih jauh 

dari kesempurnaan sehingga masih 

terdapat kekurangan dan kendala yang 

menjadikan hal tersebut sebagai 

keterbatasan penelitian. Keterbatasan dari 

penelitian ini adalah Terbatasnya jumlah 

data laporan keuangan perusahaan bank 

konvensional dengan lengkap yang sudah 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

selama periode penelitian. Dan pada 

penelitian ini data yang digunakan tidak 

terdistribusi secara normal dan terjadi 

heteroskedastisitas.  

 

Saran 

Adanya keterbatasan penelitian, maka 

saran yang dapat diberikan untuk 

penelitian selanjutnya adalah Penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat 

menambahkan variabel independen yang 

lebih baru dan yang masih dianggap jarang 

untuk dilakukan pengujian oleh peneliti 

terdahulu, contohnya Net Interest Margin 

(NIM). Dan penambahan variabel 

independen yang bersifat makro yakni 

Inflasi dan GDP. Dan penelitian 

selanjutnya sebaiknya menggunakan SEM 

PLS untuk teknik analisis data, yang 

diharapkan data yang digunakan tidak 

perlu terdistribusi secara normal dan 

terhindar terjadi heteroskedastisitas. 
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