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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu sangat penting karena yang mendasari penelitian 

sekarang ini. Dianggap relevan serta mampu mendukung penelitian sekarang, 

diantaranya adalah: 

1. Richard Oduro, Michael Amoh Asiedu dan Samuel Gamali Gadzo 

(2019)  

Penelitian yang dilakukan Richard Oduro dkk (2019) bertujuan untuk 

mengindentifikasi faktor-faktor yang menetukan tingkat resiko kredit perbankan 

dan mengetahui dampak dari risiko kredit. Populasi yang digunakan adalah Bank 

di bursa efek Ghana. Sampel bank adalah Eco Bank, Bank CAL dan Bank UT 

periode 2003-2017.  

Teknis analisis data menggunakan metode 2 SLS (Two Stage Least 

Square). Hasil penelitian bahwa CAR, efesiensi operasi, profitabilitas dan net 

interest margin tidak berpengaruh terhadap Non Performing Loan (NPL). ROA 

dan Bank Size berpengaruh terhadap Non Performing Loan (NPL). (Oduro 2019) 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

menggunakan penelitian kuantitatif.  
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu: 

1. Penelitian terdahulu: menggunakan teknik analisis data Ordinary Least 

Square (OLS).  

            Penelitian ini: menggunakan teknik analisis linier berganda. 

2. Populasi penelitian terdahulu: Pada Bank yang terdaftar di Bursa Efek 

Ghana selama 2003-2017.  

Populasi penelitian sekarang: Perbankan umum (devisa) yang terdaftar di 

Otoritas Jasa Keuangan.  

3. Variabel peneliti terdahulu: CAR, Efisiensi, Operasi, Dan Net Interest 

Margin (NIM), Ukuran Bank, dan ROA.  

            Variabel penelitian ini: Bank Size, CAR, LDR, dan Pertumbuhan Kredit. 

2. Menik Agustiningtyas (2018)  

Penelitian yang dilakukan Menik Agustiningtyas (2018) bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh Inflasi, CAR, NIM dan BOPO terhadap Non Performing 

Loan (NPL). Populasi yang digunakan adalah perbankan konvensional yang 

terdafrtar di BEI. Menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda. 

Mengambil data sekunder dari BEI yaitu www.idx.co.id. Jenis penelitian 

kuantitatif dengan menekankan data angka dengan metode statistik serta 

dilakukan penelitian infrensial. 

http://www.idx.co.id/
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Teknik dalam pengambilan sampel menggunakan purposive sampling 

dengan kriteria tertentu. Hasil penelitian bahwa Inflasi dan NIM tidak 

berpengaruh terhadap Non Performing Loan (NPL). CAR dan BOPO memiliki 

pengaruh terhadap Non Performing Loan (NPL). (Agustiningtyas 2018) 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu:  

1. Menggunakan penelitian kuantitatif. 

2. Menggunakan teknis analisis data regresi linier berganda. 

3. Menggunakan purposive sampling. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu: 

1. Populasi penelitian ini: Bank umum devisa yang terdaftar di Otoritas Jasa 

Keuangan periode 2013 sampai 2017.  

Populasi penelitian terdahulu: Bank umum di Indonesia yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2017. 

2. Variabel penelitian sekarang: Bank Size, CAR, LDR, dan Pertumbuhan 

Kredit. 

Variabel penelitian terdahulu: Inflasi, CAR, NIM dan BOPO. 

3. Hadiah Putri Pratamawati (2018)  

Penelitian yang dilakukan Hadiah Putri Pratamawati (2018) bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh inflasi, kurs, Loan Deposit Ratio (LDR), Capital 

Adequancy Ratio (CAR) dan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional 
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(BOPO) terhadap Non Performing Loan (NPL) pada bank umum BUMN 

tahun 2012-2016. Populasi yang digunakan Bank BUMN, Sampelnya sejumlah 4 

Bank BUMN. Jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif.  

Teknik dalam pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh atau 

sensus. Hasil penelitian bahwa Inflasi, Capital Adequancy Ratio (CAR) tidak 

berpengaruh terhadap Non Performing Loan (NPL). Kurs, Loan to Deposit Ratio 

(LDR), BOPO berpengaruh terhadap Non Performing Loan (NPL). (Pratamawati 

2018) 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu: 

1. Menggunakan penelitian kuantitatif. 

2. Periode yang digunakan 5 tahun.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu: 

1. Penelitian terdahulu:  menggunakan teknik analisis data regresi data panel. 

       Penelitian ini: menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.  

2. Dalam pengambilan sampel Peneliti terdahulu menggunakan sampling   

jenuh, Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. 

3. Variabel penelitian sekarang: Bank Size, CAR, LDR, dan Pertumbuhan 

Kredit  
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Variabel penelitian terdahulu: inflasi, kurs, Loan Deposit Ratio (LDR), 

Capital Adequancy Ratio (CAR) dan Biaya Operasional dan Pendapatan 

Operasional (BOPO). 

4. Bhishnu Prasad Bhattarai (2018) 

Penelitian yang dilakukan Bhishnu Prasad Bhattarai (2018) untuk 

mengindetifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Non Performing Loan (NPL) 

pada bank Nepal. Populasi yang digunakan adalah Bank komersial di Nepal 

periode 2013-2017. Sampel yang digunakan 10 Bank komersial dari 50 bank. 

Menggunakan data panel. Bank yang digunakan adalah Nabil Bank, Standard 

Chartered Bank, Nepal Investment Bank, Himalaya Bank, Everest Bank, perbani 

SBI Bank, Nepal Bangladesh Bank, Machhapuchhere Bank, Siddhartha Bank, dan 

Sunrise Bank. 

Teknik analisis data yang digunakan regresi Ordinary Least Square 

(OLS). Hasil penelitian bahwa Bank size, ROA, CAR, LTD, GDP Growth 

berpengaruh terhadap Non Performing Loan (NPL). Inflasi tidak berpengaruh 

terhadap Non Performing Loan (NPL).(Bhattarai 2018) 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu: 

1. Menggunakan penelitian kuantitatif. 

2. Periode yang digunakan 5 tahun (2013-2017). 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu: 

1. Penelitian terdahulu: menggunakan teknik analisis data regresi Ordinary 

Least Square (OLS). 

Penelitian ini: menggunakan teknik analisis regresi berganda. 

2. Populasi penelitian ini: Bank umum devisa yang terdaftar di Otoritas Jasa 

Keuangan periode 2013 sampai 2017 

Populasi penelitian terdahulu: Bank Nepal pada periode 2013-2017 

3. Variabel penelitian sekarang: Bank Size, CAR, LDR, dan Pertumbuhan 

Kredit  

Variabel penelitian terdahulu: Bank Size, ROA, LTD, CAR, GDP Growth 

dan Inflasi 

5. Anthony Wood,Nakita Skiner (2018) 

Penelitian yang dilakukan Anthony Wood dkk (2018) bertujuan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penentu pinjaman Non Performing 

Loan (NPL) pada bank Barbados. Populasi yang digunakan adalah Bank Sentral 

Barbados. Menggunakan data tahunan periode 1991-2015. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian bahwa CAR, 

LTD, ROA, ROE berpengaruh terhadap Non Performing Loan (NPL). (Wood 

2018) 
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu: 

a. Menggunakan penelitian kuantitatif. 

b. Menggunakan teknis analisis data regresi linier berganda. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu: 

1. Populasi penelitian ini: Bank umum devisa yang terdaftar di Otoritas Jasa 

Keuangan periode 2013 sampai 2017. 

Populasi penelitian terdahulu: Bank Sentral Barbados periode 1991- 2015. 

2. Variabel penelitian sekarang: Bank Size, CAR, LDR, dan Pertumbuhan 

Kredit . 

Variabel penelitian terdahulu : Bank Size, ROA, LTD, CAR, GDP Growth 

dan Inflasi. 

6. Andreani Caroline Barus, Erick (2016) 

Penelitian yang dilakukan Andreani Caroline Barus, Erick (2016) 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh Capital Adequancy Ratio (CAR), Loan to 

Deposit Ratio (LDR), Net Interest Margin (NIM), Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO), Suku bunga SBI, Inflasi dan ukuran perusahaan terhadap 

Non Performing Loan (NPL). Populasi yang digunakan adalah 124 perusahaan 

perbankan umum yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2010-2013. Data yang 

bersumber dari Laporan Keuangan Publikasi Bank Umum Komersial dalam 

website www.bi.go.id  

http://www.bi.go.id/
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Teknik dalam pengambilan sampel menggunakan purposive sampling 

dengan kriteria tertentu, sejumlah 99 perusahaan. Menggunakan analisis data 

regresi linier berganda. Hasil penelitian bahwa Capital Adequancy Ratio (CAR) 

tidak berpengaruh terhadap Non Performing Loan (NPL). Loan to Deposit Ratio 

(LDR), Net Interest Margin (NIM), Biaya Operasional dan Pendapatan 

Operasional (BOPO), Suku bunga SBI, Inflasi, Ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap Non Perfoming Loan (NPL). (Barus and Erick 2016) 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu: 

1. Menggunakan penelitian kuantitatif.  

2. Menggunakan teknis analisis data regresi linier berganda.  

3. Menggunakan purposive sampling. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu: 

1. Populasi penelitian ini: Bank umum devisa yang terdaftar di Otoritas Jasa 

Keuangan periode 2013 sampai 2017. 

Populasi penelitian terdahulu: Perbankan umum yang terdaftar di Bank 

Indonesia 2010 -2013. 

2. Variabel penelitian sekarang: Bank Size, CAR, LDR, dan Pertumbuhan 

Kredit. 

Variabel penelitian terdahulu: Capital Adequancy Ratio (CAR), Loan to 

Deposit Ratio (LDR), Net Interest Margin (NIM), Biaya Operasional 
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Pendapatan Operasional (BOPO), Suku bunga SBI, Inflasi dan ukuran 

perusahaan. 

7. Andreas Gunawan P, Budi Sudaryanto (2016)  

Penelitian yang dilakukan Andreas Gunawan P, Budi Sudaryanto (2016) 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh performonce, Size, Inefiisensi, modal dan 

dana pihak ketiga terhadap Non Paerfoming Loan (NPL). Populasi yang 

digunakan adalah Bank Umum konvesional go public di Indonesia yang terdaftar 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015. Sampel yang digunakan 28 Bank 

umum Konvesional, dalam pengambiln sampel purposive sampling. 

Menggunakan data sekunder dari laporan tahunan dan telah publikasi pada 

laporan keuangan bank.  

Teknik analisis data yang digunakan analisis regresi linier berganda. 

Hasil penelitian bahwa Kinerja dan Modal tidak berpengaruh terhadap Non 

Performing Loan (NPL). Ukuran, Ketidak efisienan dan Dana Pihak Ketiga 

berpengaruh terhadap Non Performing Loan (NPL). (Gunawan and Sudaryanto 

2016)  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu: 

1. Menggunakan penelitian kuantitatif. 

2. Menggunakan teknis analisis data regresi linier berganda.  

3. Menggunakan purposive sampling. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu: 

1. Populasi penelitian ini: Bank umum devisa yang terdaftar di Otoritas Jasa 

Keuangan periode 2013 sampai 2017. 

Populasi penelitian terdahulu: Perbankan umum Konvesional go Public  

periode 2011- 2015. 

2. Variabel penelitian sekarang: Bank Size, CAR, LDR, dan Pertumbuhan 

Kredit. 

Variabel penelitian terdahulu: Performance, Size, Inefiisensi, Modal dan 

Dana Pihak Ketiga. 

8. Ervina Chandra Kusuma, A Mulyo Haryanto (2016) 

Penelitian yang dilakukan Ervina Chandra Kusuma, A Mulyo Haryanto 

(2016) bertujuan untuk mengetahui pengaruh Capital Adequancy Ratio (CAR), 

ROA, Loan to Deposit Ratio (LDR), Pertumbuhan Kredit dan Kualitas Kredit 

terhadap Non Performing Loan (NPL). Populasi yang digunakan adalah bank 

umum di Indonesia sejumlah 120. Sampel dalam penelitian ini 12 bank 

menggunakan purposive sampling.  

Teknik analisis data menggaunakan regresi linier berganda. Hasil 

penelitian bahwa Capital Adequancy Ratio (CAR), ROA berpengaruh terhadap 

Non Performing Loan (NPL). Loan to Deposit Ratio (LDR), Pertumbuhan Kredit 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Non Perfoming Loan (NPL). (Kusuma and 

Haryanto 2016) 
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu: 

1. Menggunakan penelitian kuantitatif. 

2. Menggunakan teknis analisis data regresi linier berganda. 

3. Menggunakan purposive sampling. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu: 

1. Populasi penelitian ini: Bank umum devisa yang terdaftar di Otoritas Jasa 

Keuangan periode 2013 sampai 2017. 

Populasi penelitian terdahulu: Perbankan umum yang terdaftar di Bank  

Indonesia tahun 2013-2015. 

2. Variabel penelitian sekarang: Bank Size, CAR, LDR, dan Pertumbuhan 

Kredit. 

Variabel penelitian terdahulu: Capital Adequancy Ratio (CAR), ROA, 

Loan to Deposit Ratio (LDR), Pertumbuhan Kredit dan Kualitas Kredit. 

9. Nandya Dwi Ad’hadini, Amie Kusumawardhani (2016) 

Penelitian yang dilakukan Nandya Dwi Ad’hadini, Amie 

Kusumawardhani (2016) bertujuan untuk menganilisis pengaruh ukuran bank, 

rasio pinjaman terhadap deposit (LDR), Inefisiensi bank, Pertumbuhan kredit, dan 

Capital Adequancy Ratio (CAR) terhadap Non Performing Loan (NPL). Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank umum yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) 2010 -2014. Sampel menggunakan 30 bank. Data diperoleh 
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dari laporan keuangan dan laporan tahunan perbankan yang diterbitkan 

Bursa Efek Indonesia http://www.idx.co.id/. 

Teknik analisis data yang digunakan analisis regrsi linier berganda. 

Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria 

tertentu. Hasil penelitian bahwa ukuran bank, rasio pinjaman terhadap deposit 

(LDR), Inefisiensi bank, Pertumbuhan kredit berpengaruh terhadap Non 

Performing Loan (NPL). Capital Adequancy Ratio (CAR) tidak berpengaruh 

terhadap Non Performing Loan (NPL). (Ad’hadini and Kusumawardhani 2016) 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu: 

1. Menggunakan penelitian kuantitatif.  

2. Menggunakan teknis analisis data regresi linier berganda.  

3. Menggunakan purposive sampling. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu: 

1. Populasi penelitian ini: Bank umum devisa yang terdaftar di Otoritas Jasa 

Keuangan periode 2013 samapi 2017. 

2. Populasi penelitian terdahulu: Perbankan umum Konvesional yang 

terdaftar di Bursa Efek  Indonesia (BEI)  tahun 2010-2014. 

3. Variabel penelitian sekarang: Bank Size, CAR, LDR, dan Pertumbuhan 

Kredit. 

4. Variabel penelitian terdahulu: ukuran bank, rasio pinjaman terhadap 

deposit (LDR), Inefisiensi bank, Pertumbuhan kredit, dan Capital 

Adequancy Ratio (CAR). 

http://www.idx.co.id/
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10. Kade Purnama Dewi (2015) 

Penelitian yang dilakukan Kade Purnama Dewi (2015) bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh LDR, Suku Bunga SBI, Bank Size terhadap Non Performing 

Loan (NPL). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank BUMN 

yang masih beroperasi pada periode 2010-2012 data yang diambil dari 

www.bi.go.id. Sampel dalam penelitian ini adalah 4 bank diantaratnya ( PT Bank 

Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Tabungan Negara dan PT Bank 

Mandiri). 

Teknik analisis data yang digunakan regresi linier berganda. Hasil 

peneltian bahwa LDR, Suku Bunga SBI, Bank Size berpengaruh terhadap Non 

Performing Loan (NPL). (Dewi and Ramantha 2015) 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu: 

1. Menggunakan penelitian kuantitatif. 

2. Menggunakan teknis analisis data regresi linier berganda. 

3. Menggunakan purposive sampling. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu: 

1. Populasi penelitian ini: Bank umum devisa yang terdaftar di Otoritas Jasa 

Keuangan periode 2013 sampai 2017. 

2. Populasi penelitian terdahulu: Pada Bank BUMN periode 2010-2012. 

http://www.bi.go.id/
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3. Variabel penelitian sekarang: Bank Size, CAR, LDR, dan Pertumbuhan 

Kredit. 

4. Variabel penelitian terdahulu: LDR, Suku Bunga SBI, Bank Size. 
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Tabel 2.1 

MATRIKS PENELITIAN TERDAHULU 

 NON PERFORMING LOAN (NPL) 

No NAMA 

PENELITI 

CAR LDR BANK 

SIZE 

PERTUMBUHAN 

KREDIT 

1 Richard 

(2019) 

TB  B  

2 Bishu 

(2018) 

B  B  

3. Anthony 

(2018) 

B TB   

4 Menik 

(2018) 

B TB   

5 Hadiah 

putri 

(2018) 

TB    

6 Andreani 

(2018) 

TB B B  

7 Ervina 

(2018) 

TB TB  TB 

8 Andreas 

(2018) 

TB TB   

9 Nandya 

(2016) 

B  B B 

10 Kade 

Purnama 

(2015) 

TB B   

Sumber : diolah dari jurnal penelitian terdalu 

Keterangan : 

 B   :berpengaruh 

TB : Tidak Berpengaruh  
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2.2 Landasan Teori  

Landasan teori menjelaskan teori yang berkaitan dengan permasalahan 

yang akan diteliti dan digunakan sebagai landasan. 

2.2.1 Teori Sinyal (Signaling Theory) 

Teori sinyal (Signaling Theory) menurut Brigham dan Hauston 

(2014:184) menjelaskan bahwa perusahaan perbankan memberikan sinyal kepada 

pengguna laporan keuangan atau nasabah. Laporan keuangan dapat digunakan 

untuk mengambil keputusan bagi para nasabah ketika ingin berinvestasi, dan 

berperan penting sebagai analisis fundamental perusahaan perbankan. Signalling 

theory erat kaitanya dengan ketersedian informasi. Sinyal berupa informasi 

mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan 

keinginan pemilik. Dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan 

bahwa perusahaan perbankan tersebut lebih baik daripada perusahaan perbankan 

lain. Bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer untuk mengurangi asimetri 

informasi. 

2.2.2 Teori bad management  

Teori bad management menurut Berger De Young (1997) menjelaskan 

tentang efisiensi biaya dengan jumlah yang rendah maka dapat menjadi sinyal 

praktek managemen bank yang buruk. Penilaian didasarkan pada pengelolaan 

potofolio kredit yang dibawah standar. Managemen bank harus berlatih dan ahli 

dalam underwriting pinjaman, monitoring, dan controlling. Kelemahan seperti 

kurangnya terampil dan ahli dalam pemberian kredit scoring tanpa melihat resiko 
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(presentvalue yang negtaif) karena disebabkan kompetensi yang rendah 

dalam mengawasi pemberian kredit. Serta mengalami kesulitan memantau dan 

mengendalikan debitur. Pengurangan terhadap biaya dalam efisiensi secara 

langsung, underwriting dan pemantauan kredit yang beresiko dapat mengurangi 

jumlah kredit bermasalah dalam beberapa waktu. 

2.2.3 Teori Moral Hazarad  

Teori moral hazard menurut Berger De Young (1997) menjelaskan 

tentang masalah klasik dalam pengambilan risiko ketika pihak lain ikut dalam 

risiko namun pihak tersebut tidak bisa ikut dalam menanggung resiko. Teori ini 

menjelaskan bank dengan jumlah modal yang relatif rendah dapat menyebakan 

kenaikan tingkat resiko potofolio kredit yang bisa menekan jumlah kredit 

bermasalah yang lebih tinggi dimasa depan. Pada Teori ini tidak digambarkan 

secara langsung antara hubungan biaya efesiensi dan masalah pinjaman. Berger 

dan De Young (1997) menjelaskan tentang moral hazard itu penting karena,  

Moral Hazard menjelaskan tentang alternatif yang diberikan ketika terjadi kredit 

macet atau Non Performing Loan (NPL), bahwa efek efisiensi biaya dapat diukur 

pada kredit bermasalah dapat menjadi bias jika efek potensial diabaikan akan 

berdampak membahayakan kesehatan bank. Efek dari moral hazard dapat 

memperbesar efek teori tersebut dapat menjadi masalah utama dari berkurangnya 

modal dan insetif moral hazard. 
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2.2.4 Bank  

 Menurut Kasmir (2013:11) Bank adalah lembaga keuangan yang 

kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan 

kembali kepada masyarakat serta memberikan jasa kepada masyarakat. Fungsi 

bank secara umum adalah sebagai agen of trust (kepercayaan), Agen of 

Development (penghimpun dana) dan Agent of service (pemberi jasa). Tujuan 

bank secara umum yaitu membantu pembangunan nasional demi tercapainya 

pemerataan pertumbuhan ekonomi dan peningakatan kesejahteraan masyarakat. 

Jenis bank berdasarkan statusnya dibedakan menjadi dua ,yaitu bank devisa dan 

bank non devisa. Bank Devisa adalah bank yang mendapat persetujuan dari Bank 

Indonesia dalam kegiatan valuta asing untuk bertransaksi ke luar negeri misalnya 

dalam jual beli kurs dan transfer  ke luar negeri.  

2.2.5 Non Performing Loan (NPL)  

Non Performing Loan (NPL) menurut Kasmir (2013:155) kredit 

bermasalah atau kredit macet yang didalamnya ada hambatan yang disebabkan 

oleh dua unsur dari pihak perbankan ketidak mampuan menganalisis kredit 

maupun dari pihak nasabah yang sengaja atau tidak sengaja melakukan pelunasan 

kewajibannya. Upaya untuk penyelesaian kredit bermasalah menurut Ismail 

(2013:127) yaitu dengan cara Reschedulling (penjadwalan kembali agar debitur 

melakukan pembayaran), Reconditioning (melakukan perubahan pesyaratan agar 

agar debitur mampu melakukan pelunasan) dan Restructuring (yaitu dengan 

mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit). Non 
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Performing Loan (NPL) merupakan kemampuan manajemen bank dalam 

mengelola kredit bermasalah dan indikator dari risiko kredit. Rasio Non 

Performing Loan (NPL) yang tinggi menunjukan resiko kredit bermasalah yang 

ditanggung oleh bank semakin besar. Menurut Dendawijaya (2015) upaya dalam 

menurunkan tingkat Non Performing Loan (NPL) yaitu, menggunakan kebijakan 

pengkreditan, menjalankan resiko kredit yang ketat, dan melakukan 

pengembangan teknis agar tidak terjadi salah pemberian kredit. 

Non Performing Loan (NPL) mengukur kemampuan dalam meng-cover 

risiko kegagalan debitur dalam mengembalikan kredit (Oktaviani, 2011). 

Penggelolaan kredit yang baik dapat mencegah terjadinya kredit bermasalah dan 

resiko kredit yang membahayakan bank. Industri perbankan sangat rentan dalam 

menghadapi resiko karena kredit merupakan penghasilan utama dari bank. Non 

Performing Loan (NPL) mempengaruhi kelangsungan hidup bank karena jika 

terjadi kredit bermasalah maka dapat menurunkan jumlah pengembalian pokok 

pinjaman sehingga pendapatan bunga yang diperoleh juga menurun. Apabila hal 

tersebut terus terjadi bank mengalami kerugian yang mempengaruhi aktivitas 

operasi bank. Untuk pemantauan dari bank sangat diperlukan setelah pemberian 

kredit yang disalurkan kepada debitur agar menimalisasi resiko kredit dengan 

ketentuan dari bank Indonesia bahwa rasio Non Performing Loan (NPL) berada 

dibawah 5%. Pengukuran Non Performing Loan (NPL) dengan rumus:  

𝑁𝑜𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑛𝑔 𝐿𝑜𝑎𝑛(𝑁𝑃𝐿) =
𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑁𝑜𝑛 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡
× 100% 
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Atau menggunakan rumus mnurut Surat Edaran Bank Indonesia No 

3/30/DPNP Tanggal 14 Desember 2001, dengan rumus: 

𝑁𝑃𝐿 =
𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 + 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑑𝑖𝑟𝑎𝑔𝑢𝑘𝑎𝑛 + 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑚𝑎𝑐𝑒𝑡

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛
× 100% 

2.2.6 Bank Size  

Menurut Baasyib (2007:122) Bank Size adalah ukuran bank atau ukuran 

skala dengan mengkelompokan besar kecilnya perusahaan dengan total aset total 

penjualan dan total modal. Jumlah asset yang besar dapat meningkatan volume 

kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Langkah untuk menurunkan tingkat 

suku bunga dapat memperlancar pembayaran kredit dan memperkecil kredit 

bermasalah yang dihadapi bank. Besar-kecilnya ukuran perusahaan 

mempengaruhi kemampuan bank dalam menanggung risiko yang timbul karena 

situasi yang dihadapi oleh perusahaan perbankan terakait dengan operasinya 

(Suryanto 2015). Semakin baik dalam pengelolaan asset-asetnya maka potensi 

kredit bermasalah semakin menurun. Pengukuran Bank Size dengan rumus:  

𝑆𝑖𝑧𝑒 = 𝐿𝑛(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡) 

Atau dengan rumus : 

𝐵𝑎𝑛𝑘 𝑆𝑖𝑧𝑒 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡 (𝑡) − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 (𝑡 − 1)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 (𝑡 − 1)
× 100% 

Atau dengan rumus menurut Ranjan dan Dahl, 2003: 

𝐵𝑎𝑛𝑘 𝑠𝑖𝑧𝑒 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑏𝑎𝑛𝑘

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑏𝑎𝑛𝑘 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖
× 100% 
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2.2.7 Capital Adequancy Ratio (CAR)  

 Capital Adequancy Ratio (CAR) menurut Bank Indonesia (Nomor 

9/13/PBI/2007) adalah penyedian modal minimum bagi bank didasarkan pada 

resiko aktiva yang bersifat administratif atau kewajiban yang bersifat kontijen 

atau komiten yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga maupun resiko pasar. 

Rasio Capital Adequancy Ratio semakin tinggi maka semakin baik kemampuan 

bank dalam mengatasi risiko karena memiliki cadangan modal yang besar. Modal 

menjadi faktor utama dalam peminjaman bank, karena modal menciptakan 

keseimbangan yang baik antara total asset dengan dana yang tersalurkan. Bank 

yang memiliki kecukupan modal yang tinggi akan berani dalam mengambil resiko 

(Rahid et all 2014). 

Menurut Rivai (2015:709), modal adalah alat pengembangan usaha dan 

penyedia dana kerugian agar dapat berkembang dan untuk berjaga-jaga ketika 

terjadinya resiko, maka permodalannya perlu disesuaikan dengan ukuran 

internasional yang dikenal dengan standar BIS (Bank for International 

Settlement). Menurut Susilo, 2000:28 dengan penjelasan sebagai berikut: Modal 

Inti, berupa:  Modal Disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh 

pemiliknya. Agio Saham, yaitu selisih lebih setoran yang diterima oleh bank 

akibat harga saham yang melebihi nilai nominal. Modal Sumbangan, yaitu modal 

yang diperoleh dari sumbangansumbangan saham, termasuk selisih antara nilai 

yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual. Cadangan umum, 

yaitu cadangan dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah 

dikurangi pajak. 
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Semakin tinggi risiko penyaluran kredit dan bunga yang tinggi maka 

semakin besar pula risiko kredit bermasalah. Capital Adequancy Ratio (CAR) 

rasio yang memperlihatkan aktiva bank yang berisiko (kredit, surat berharga, dan 

tagihan) untuk dibiayai dari dana modal bank sendiri. Peraturan dari Bank 

Indonesia No.10/15/PBI/2008 menyatakan bahwa bank wajib menyediakan modal 

minimum sebesar 8% dari menurut resiko. Pengukuran Capital Adequancy Ratio 

(CAR) dengan rumus: 

𝐶𝐴𝑅 =
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑑𝑒𝑞𝑢𝑎𝑛𝑐𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑡 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑘𝑜
× 100%  

Menurut SE BI Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, rumus 

dari rasio Capital Adequancy Ratio CAR adalah: 

𝐶𝐴𝑅 =
Modal inti + Modal pelengkap

Aktiva Tertimbang Menurut Resiko
× 100% 

2.2.8 Loan To Deposit Ratio (LDR)  

Loan to Deposit Ratio (LDR) keberhasilan bank dalam menjalankan 

fungsi intermediasinya. Menurut Kasmir (2012) Loan to Deposit Ratio adalah 

ratio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dengan jumlah 

dana dan modal sendiri yang digunakan. Dana pihak ketiga dihimpun oleh sebuah 

bank berbanding lurus dengan kredit yang dikeluarkan. (Adi Saputra,2012). 

Menurut Mulyono (2006:101) rasio LDR merupakan rasio perbandingan 

antara jumlah dana yang disalurkan ke masyarakat (kredit) dengan jumlah dana 

masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Rasio ini menggambarkan 
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kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah 

deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber 

likuiditasnya. Pada perbankan menyepakati bahwa batas aman dari LDR suatu 

bank adalah sekitar 85%. Menurut Kasmir Namun batas toleransi berkisar antara 

85%-100% atau  batas aman untuk LDR menurut peraturan pemerintah adalah 

maksimum 110 %. Penyebab LDR menurun bahwa perbankan nasional pernah 

mengalami kemerosotan jumlah kredit karena diserahkan ke BPPN untuk ditukar 

dengan obligasi rekapitalisasi.  

Loan to Deposit Ratio semakin tinggi maka semakin banyak kredit yang 

disalurkan, Jika peyaluran dengan efektif maka laba yang diterima oleh bank 

semakin meningkat dan Non Performing Loan (NPL). Pengukuran Loan to 

Deposit Ratio dengan rumus : 

𝐿𝐷𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎 
× 100% 

Pengukuran  Loan to Deposit Ratio menurut Ismail (2010:98) dengan 

rumus: 

𝐿𝐷𝑅 =
𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡

𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡 + 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙
× 100% 

2.2.9 PERTUMBUHAN KREDIT (CREDIT GROWTH) 

Pertumbuhan kredit menurut Keeton (1999) dalam Ghosh (2015) adalah 

penyaluran dana yang dilakukan oleh perbankan dilakukan dengan selektif, 

sehingga jika terjadinya kredit bermasalah dapat diminimalisir. Penyaluran kredit 
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yang baik dapat menurunkan rasio Non Performing Loan (NPL) maka 

semakin cepat pertumbuhan kredit akan berimplikasi peningkatan kerugian kredit.  

Untuk meningkatkan penawaran kredit bank melakukan kelonggaran 

standar kredit. Debitur yang tidak berkompeten dalam pembayaran kredit dapat 

terjadi kredit bermasalah yang tinggi. Pengukuran Pertumbuhan Kredit dengan 

rumus : 

∆𝐿𝑂𝐴𝑁𝑆𝑖,𝑡  =  
𝐿𝑂𝐴𝑁𝑆𝑖,𝑡  −  𝐿𝑂𝐴𝑁𝑆𝑖,𝑡−1

𝐿𝑂𝐴𝑁𝑆𝑖,𝑡−1
 

Rumus pengukuran pertumbuhan kredit yang sesuai dengan penelitian 

Mahayana (2013) adalah sebagai berikut: 

𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ =
𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑎𝑡 𝑖𝑛𝑖 − 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝑛𝑦𝑎

𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝑛𝑦𝑎 
 

2.3 Pengaruh Antar Variabel  

2.3.1 Pengaruh Bank Size Terhadap Non Performing Loan (NPL) 

 Bank Size adalah Ukuran bank merupakan skala ukuran besar 

kecilnya suatu bank dengan mengunakan total aset, total penjualan, atau total 

modal sebagai skala pengukurannya (Basyaib, 2007:122). Total asset yang besar 

dimiliki oleh bank dapat memiliki volume kredit yang tinggi disalurkan kepada 

masyarakat. Memperkecil tingkat suku bunga dapat memperlancar pembayaran 

kredit dan memperkecil Non Performing Loan (NPL).  
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Ukuran bank dapat menjadi sinyal yang baik yang berperan sebagai 

nasabah yang mempercayakan asset yang mereka miliki kepada bank, sehingga 

banyaknya total asset yang dimiliki bank maka mampu memperbesar aset yang 

dimiliki bank maka kredit yang diberikan kepada masyarakat juga semakin 

meningkat dan pendapatan bunga yang dihasilkan oleh bank juga meningkat. Pada  

Teori Moral Hazard (Berger dan DeYoung 1997) menjelaskan bank yang 

memiliki asset yang besar cenderung lebih berani dalam mengambil risiko karena 

memiliki cadangan total asset yang besar. Bank dengan tingkat asset yang besar 

bisa meningkat Non Performing Loan (NPL). Bank kecil hanya mampu 

menunjukan efisiensi managerial. Dibandingkan bank besar penyaringan dan 

pemantauan pinjaman bank kecil lebih efektif.  

Penelitian yang dilakukan Kade Purnama Dewi dan Wayan Ramantha 

(2015), Andreani Caroline Barus dan Erick (2016) penelitian ini didukung oleh  

Risky Indrawan  (2013), Dendawijaya (2000) bahwa Bank Size berpengaruh 

terhadap Non Performing Loan (NPL). Menunjukan jika semakin besar ukuran 

perusahaan maka Non Performing Loans (NPL) dapat meningkat. Apabila suatu 

perusahaan memiliki jumlah asset yang besar maka jumlah kredit yang disalurkan 

akan besar. Volume kredit yang besar maka tingkat kredit bermasalah akan tinggi, 

sehingga terjadi Non Performing Loan (NPL). 
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2.3.2 Pengaruh Capital Adequancy Ratio (CAR) terhadap Non Performing 

Loan (NPL)  

 Capital Adequancy Ratio (CAR) menurut Darmawi (2011:91) 

adalah rasio permodalan yang untuk menguji kecukupan modal yang dimiliki 

bank. Semakin tinggi nilai CAR maka kemampuan bank semakin baik karena 

memiliki kecukupan modal yang baik untuk metupi resiko. Meningkatnya nilai 

CAR maka dapat memberikan kontribusi yang cukup besar untuk profitabilitas 

dan membiayai kegiatan operasional.  

Capital Adequancy Ratio (CAR) memberikan sinyal yang baik dengan 

kecukupan modal yang tinggi karena dapat mengantisipasi agar tidak terjadinya 

kredit bermasalah. Sehingga semakin banyak masyarakat yang berinvesatsi maka 

modal dalam menghadapi resiko juga semakin banyak maka menurunkan Non 

Performing Loan (NPL). Moral Hazard menjelaskan managemen bank dengan 

jumlah modal yang kecil dalam menyalurkan dana akan lebih cenderung berisiko, 

sehingga potensi memperoleh debitur dengan peluang default atau gagal bayar. 

CAR yang tinggi menunjukan bank mendapat kepercayaan dalam menyimpan 

dana, dengan besarnya modal membuat bank mampu menyalurkan kredit lebih 

banyak dan Non Performing Loan (NPL) menurun.  

Penelitian Menik Agustiningtyas (2018), Nadya Dwi Ad’hadini dan 

Amie Kusumawardhani (2016) penelitian ini didukung oleh  Km. Suli Astrini, I 

Wayan Suwendra dan I Ketut Suwarna (2014), Rashid et all. (2014) bahwa 

Capital Adequancy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap Non Performing Loan 
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(NPL). Semakin naik nilai Capital Adequancy Ratio (CAR) maka Non 

Performing Loan (NPL) menurun. Meningkatnya kemampuan pada bank 

disebabkan faktor naiknya jumlah modal yang berasal dari masyarakat dan bunga 

pinjaman. 

Penelitian Hadiah Putri Pratamawati (2018), Andreani Caroline Barus 

dan Erick (2016), Ervinna Chandra Kusuma dan A Mulyo Haryanto (2016), 

Andreas Gunawan P dan Budi Sudaryanto (2016)  penelitian ini didukung oleh  

Haifa dan Dedi Wibowo (2015), Soebagio (2005), Jayanti (2013), Abid et al 

(2014), Ghosh (2015), Tsagkanos dan Bellas (2012) bahwa Capital Adequancy 

Ratio (CAR) tidak berpengaruh terhadap Non Performing Loan (NPL). 

Peningkatan Capital Adequancy Ratio (CAR) dapat meningkatkan permodalan 

dan mencegah timbulnya risiko kerugian usaha. Capital Adequancy Ratio (CAR) 

yang tinggi mengurangi kemampuan ekspansi usaha. Semakin besar cadangan 

modal maka dapat digunakan untuk menutupi risiko kerugian. 

2.3.3 Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Non Performing Loan 

(NPL)  

 Loan to Deposit Ratio (LDR) menurut Darmawi (2011:59) adalah 

rasio yang digunakan mengukur persediaan baik uang tunai maupun aset atau 

disebut juga denga salah satu ukuran likuid dari konsep persediaan yang terbentuk 

rasio pinjaman terhadap deposit. Semakin tinggi Loan to Deposit Ratio maka 

semakin tinggi Non Performing Loan (NPL) jika dilakukan dengan selektif maka 

akan membuat Non Performing Loan  semakin kecil.  
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Loan to Deposit Ratio (LDR) memberikan sinyal yang baik jika dana 

yang dihimpun dari dana pihak ketiga semakin banyak akan membuat bank 

menurunnya gagal bayar dan banyaknya modal dari dana pihak ketiga.  Bentuk 

layanan perbankan harus diawasi dan terjamin. Pengawasan dan pemberian kredit 

yang selektif maka akan membuat menurunya Non Performing Loan (NPL). 

Moral Hazard menjelaskan jika terjadi peningkatan dana yang disalurkan dengan 

menurunkan suku bunga serta standart minimum kredit maka hal tersebut dapat 

meningkatkan jumlah debitur yang membayar. Tetapi jika tidak dilakukan selektif 

maka bisa membuat potensi kredit bermasalah menjadi besar. Sehingga bank 

menanggung resiko kredit yang besar.  

Penelitian Ervinna Chandra Kusuma dan A Mulyo Haryanto (2016), 

Andreas Gunawan P dan  Budi Sudaryanto (2016) penelitian ini didukung oleh  

Santosa (2013), Maria (2015) bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) tidak 

berpengaruh terhadap Non Performing Loan (NPL). Penurunan Loan to Deposit 

Ratio (LDR) berarti dana yang berhasil dihimpun bank belum dijalankan seacara 

optimal dalam penyaluran kredit, sehingga bunga yang dihasilkan menurun. 

Untuk mengejar laba maka manjemen perusahaan harus membuat strategi dengan 

menaikan suku bunga kredit dan akan menimbulkan meningkatnya potensi debitur 

gagal bayar. Loan to Deposit Ratio (LDR) yang tinggi mampu menekankan ratio 

Non Performing Loan (NPL).  

Penelitian Hadiah Putri Pratamawati(2018), Andreani Caroline dan  

Barus Erick (2016), Nadya Dwi Ad’hadini dan Amie Kusumawardhani (2016), 

Kade Purnama Dewi dan I Wayan Ramantha (2016) penelitian ini didukung oleh 
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Adisaputra (2012), Iksan Adisaputra (2012), Suryanto (2015) Diyanti 

(2011),  Mada (2015), Misra dan Dhal (2010) bahwa Loan to Deposit Ratio 

(LDR) berpengaruh terhadap Non Performing Loan (NPL). Semakin tinggi nilai 

Loan to Deposit Ratio (LDR) maka nilai Non Performing Loan (NPL) akan 

meningkat. Meningkatnya Loan to Deposit Ratio (LDR) karena dipicu dari dana 

pihak ketiga (giro), tabungan dan simpanan deposito. Peningkatan penghimpunan 

dana pihak ketiga akan dapat menambah bank dalam pemberian kredit kepada 

masyarakat dan Non Performing Loan (NPL) juga bisa semakin meningkat. 

2.3.4 Pengaruh Pertumbuhan Kredit (Credit Growth) Terhadap Non 

Performing Loan (NPL) 

 Pertumbuhan Kredit (Credit Growth) menurut Keeton (1999) 

dalam Ghosh (2015) menyatakan semakin cepat pertumbuhan kredit maka akan 

berimplikasi pada kerugian kredit. Menurut Jimenez dan Saurina (2015) 

penurunan profitabilitas bank dapat meningkatnya pertumbuhan asset. Jika dalam 

pemberian kredit tidak dilakukan dengan selektif maka akan menyebabkan 

kemampuan debitur dalam mebayar pinjaman dan bunganya semakin menurun 

dan terjadi Non Performing Loan (NPL). Sehingga yang risiko yang ditanggung 

oleh bank juga semakin besar. 

Pertumbuhan kredit yang baik maka akan memberikan sinyal baik untuk 

perusahaan perbankan. Masyarakat memberikan kepercayaan kepada pihak bank 

dan bank bisa menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. 

Pertumbuhan kredit yang tinggi  dapat menambah asset bank, sehingga Non 



39 
 

 
 

Performing Loan (NPL) meningkat. Jika pemberian kredit selektif maka 

akan menaikan pendapatan bunga bank. Teori bad management menjelaskan 

pertumbuhan kredit yang  meningkat mampu memperbesar pendapatan yang 

diperoleh bank. dan dapat menurunkan rasio Non Performing Loan (NPL). 

Kelemahan jika pengelolaan  managemen yang buruk  dapat menimbulkan kredit 

bermasalah. Kelemahan bisa disebabkan kahlian dalam pemberian kredit, 

kompetensi yang rendah dan kesulitan memantau debitur.  

Penelitian Ervinna Chandra Kusuma dan A Mulyo Haryanto penelitian 

ini didukung oleh  Ozili (2015) bahwa Credit Growth (Pertumbuhan Kredit) tidak 

berpengaruh terhadap Non Performing Loan (NPL). Pertumbuhan kredit dapat 

meningkat jika dilakukan dengan pemberian kredit yang selektif maka akan 

menurunkan Non Performing Loan (NPL). Semakin meningkat pertumbuhan 

kredit maka Non Performing Loan (NPL) akan menurun. 

Penelitian Nadya Dwi Ad’hadini danAmie Kusumawardhani  (2014) 

penelitian ini didukung oleh  Rashid, et all (2014) bahwa Credit Growth 

(Pertumbuhan Kredit) berpengaruh terhadap Non Performing Loan (NPL). 

Pertumbuhan kredit meningkat tetapi tanpa mempertimbangkan kualitas piutang 

maka akan mengakibatkan potensi kredit bermasalah dengan resiko yang tinggi, 

hal tersebut dapat memicu terjadinya gagal bayar. Risiko yang tinggi dapat 

menimbulkan naiknya Non Performing Loan (NPL). 

 

 



40 
 

 
 

2.4 Kerangka Pemikiran  

 Hubungan antar variabel Bank Size, Capital Adequancy Ratio 

(CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Pertumbuhan kredit. Kerangka 

pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 

Kerangka pemikiran diatas dapat disimpulkan: 

Bank Size: Semakin tinggi total asset yang dimiliki bank semakin tinggi   

terjadinya Non Performing Loan (NPL) karena tingginya asset yang dimilki untuk 

disalurkan tanpa melihat resiko.  

Capital Adequancy Ratio (CAR): Semakin tinggi nilai CAR maka kemampuan  

bank semakin baik karena memiliki kecukupan modal yang baik untuk menutupi 

resiko kredit yang bermasalah maka Non Perfoming Loan (NPL) menurun. 

BANK SIZE (X1) 

 

(X 
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Loan to Deposit Ratio (LDR): Semakin tinggi Loan to Deposit Ratio maka 

semakin tinggi Non Performing Loan (NPL) jika dilakukan pemberian kredit yang 

tidak selektif. Pemberian kredit selektif maka akan membuat Non Performing 

Loan (NPL) semakin menurun. 

Pertumbuhan Kredit: Pertumbuhan kredit yang tinggi akan menyebabkan naik 

modal tetapi jika tidak dilakukan dengan selektif maka akan menyebabkan 

kemampuan debitur dalam mebayar pinjaman dan bunganya semakin menurun 

dan terjadi Non Performing Loan (NPL).  
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2.5 Hipotesis Penelitian  

Penelitian terdahulu dengan hasil yang berbeda –beda sehingga hipotesis disusun 

sebagai berikut: 

H1: Bank Size berpengaruh terhadap Non Performing Loan (NPL)  

H2: Capital Adequancy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap Non 

Performing Loan (NPL)  

H3: Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap Non Performing 

Loan (NPL)  

H4: Pertumbuhan Kredit berpengaruh terhadap Non Performing Loan 

(NPL) 

 


