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ABSTRACT 

 

 Banks are financial institutions that serve as financial intermediaries. Banks 

receive deposits from the public and then distribute it back in the form of credit. The 

credit distribution creates opportunity to complete investment, distribution, and also the 

consumption of good and service, considering that the entire activities are related to the 

money usage. 

 The research was motivated by the phenomenon of non optimal distribution of 

bank credit. This is indicated by the Loan to Deposit Ratio (LDR) which is below 

expectations of Bank Indonesia. It needs  to have testing of  factors that affect bank 

lending policy, which includes interest rate of Bank Indonesia (BI rate), liquidity, 

capitalization, asset size, and Non-Performing Loans (NPL). The object of this research 

is State Owned Banks, Foreign Exchange Commercial Banks, and Regional 

Development Banks, with a research period of year 2006 - 2010 (semiannual data). The 

analysis technique which used is multiple linear regression, while the hypothesis testing 

using the t-test to test the effect of the partial and variable F-test to test the simultaneous 

effect of variables with a significance level of 5%. 

 Based on research, there are results that liquidity and asset size influence 

positively and significantly on bank lending. BI rate, Capitalization and Non-Performing 

Loans (NPL) influence negatively and significantly on bank lending. In order to increase 

bank lending, herewith among the conclusion: pay attention to changes of BI rate, good 

management in managing liquidity, capitalization, and asset size, as well as having a 

good credit management to the NPL within the limits required by the Bank Indonesia. 

 

Key Words: Bank lending, BI rate, Liquidity, Capitalization, Asset size, and Non 

Performing Loan (NPL). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perbankan selama ini dikenal sebagai lembaga intermediasi antara orang-orang 

yang kelebihan likuiditas dengan pihak-pihak yang memerlukan likuiditas tersebut, baik 

untuk kepentingan usaha maupun konsumsi. Untuk melaksanakan tujuannya itu 

dibentuklah sistem mekanisme suku bunga. Suku bunga tabungan, giro dan deposito 

diperlukan agar orang-orang mau menyimpan uangnya di bank, karena dengan begitu 

mereka akan mendapatkan imbal balik berupa bunga dari dana yang mereka simpan. 

Sedangkan suku bunga kredit dibebankan kepada orang-orang yang meminjam uang di 

bank, dan bunga tersebut menjadi pendapatan bagi bank untuk membayar beban bunga 

tabungan, giro dan deposito. 

Untuk mengatur tingkat suku bunga perbankan nasional, bank sentral salah 

satunya menggunakan instrumen penentuan tingkat bunga acuan, yang dalam hal ini 

adalah BI rate. Adapun definisi BI rate yang dirumuskan oleh Bank Indonesia adalah, 

suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI rate kemudian akan 

menjadi patokan dalam penentuan tingkat bunga BI dan Pasar Uang Antar Bank 

(PUAB). Suku bunga BI dan PUAB tersebut nantinya akan mempengaruhi suku bunga 

dana pihak ketiga (DPK) dan kredit di perbankan nasional (Bank Indonesia: tansmisi 

kebijakan moneter).  

Perbankan secara umum memiliki peran dalam membantu meningkatkan 

perekonomian di Indonesia atau sering disebut sebagai agent of development. Salah satu 
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cara untuk merealisasikan peran tersebut adalah meningkatkan pertumbuhan sektor riil, 

yaitu dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pengusaha di 

semua level untuk memperoleh tambahan modal. Kesempatan tersebut dapat diwujudkan 

dengan menurunkan suku bunga kredit, sehingga para pengusaha terdorong untuk 

mengajukan kredit yang nantinya akan digunakan untuk mengembangkan usahanya. 

Namun dalam menentukan suku bunga kredit tersebut, bank harus memperhatikan BI 

rate yang ditentukan oleh Bank Indonesia. 

BI rate merupakan alat kebijakan moneter yang ditentukan oleh bank sentral 

untuk mencapai tujuan akhir, yaitu uang beredar. Jika uang beredar ingin diturunkan, 

maka Bank Indonesia akan menaikkan BI rate yang nantinya akan diikuti oleh kenaikan 

suku bunga DPK dan suku bunga kredit oleh setiap bank di Indonesia, begitu pula 

sebaliknya. Namun pada faktanya, BI rate bukanlah tingkat suku bunga yang harus 

diikuti oleh setiap bank secara mutlak. Dalam hal ini, BI rate hanya merupakan tingkat 

suku bunga acuan bagi setiap bank dalam menentukan suku bunga dana pihak ketiga 

maupun kredit. 

Di dalam penulisan ini, penulis akan fokus kepada salah satu produk bank, yaitu 

kredit perbankan. Peran perbankan dalam menyalurkan kredit sangatlah penting dalam 

mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga diharapkan perbankan Indonesia 

dapat mengoptimalkan perannya tersebut. Bank harus mampu untuk mengelola dengan 

baik antara sumber pendanaannya dengan penyaluran dana. Hal tersebut tercermin dalam 

jumlah kredit dan DPK perbankan Indonesia yang pada kenyataannya memang terus 

meningkat dari tahun ke tahun seperti yang terlihat pada Grafik 1.1 berikut ini : 
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Grafik 1.1 memperlihatkan bahwa jumlah kredit dan DPK dari tahun 2006 hingga 

tahun 2010 terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan yang tidak seiring. 

Sebagaimana terlihat dalam Grafik 1.2, tingkat pertumbuhan kredit dan DPK ini 

mengalami fluktuasi hingga 30% dan 9%. Penurunan drastis ekspansi kredit dan DPK 

perbankan terjadi pada tahun 2009 yang dilatarbelakangi oleh krisis finansial global 

2008-2009. 
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Faktanya penyaluran kredit perbankan mengalami penurunan pada periode 

Desember 2008 hingga Januari 2009. Besaran kredit yang semula mencapai angka 

1.351.069 miliar rupiah pada bulan November 2008, mengalami penurunan pada bulan 

Desember 2008 dan Januari 2009 berturut-turut menjadi 1.333.160 miliar rupiah dan 

Data : Bank Indonesia  

Data : Bank Indonesia  
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1.315.243 miliar rupiah (Statistik Perbankan Indonesia). Hal ini menyebabkan kurang 

bergairahnya roda perekonomian nasional. Kepercayaan nasabah pun menurun akibat 

krisis tersebut, sehingga mengakibatkan turunnya jumlah dan tingkat pertumbuhan DPK 

dan kredit. Menurut Purna dalam penelitian Pratama (2010:16), pada masa itu likuiditas 

perbankan diperketat sehingga mendorong perbankan untuk lebih berhati-hati dalam 

menjalankan kegiatannya, terutama dalam penyaluran kreditnya.  

Sebagaimana umumnya pada negara berkembang lainnya, sumber pembiayaan 

dunia usaha di Indonesia masih didominasi oleh penyaluran kredit perbankan yang 

diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Penyaluran kredit merupakan 

aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan, tetapi risiko terbesar 

bank juga bersumber dari penyaluran kredit tersebut. Hal ini akhirnya mendorong pihak 

perbankan untuk menerapkan manajemen risiko di dalam kegiatan usahanya. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perbankan merupakan agent of 

development yang mendukung pertumbuhan sektor riil melalui kegiatan penyaluran 

kredit. Dana yang diperoleh dari pihak ketiga disalurkan kepada masyarakat melalui 

kredit, agar debitur dapat memperoleh barang yang diinginkan (kredit konsumsi) atau 

dapat mengembangkan usahanya (kredit investasi dan kredit modal kerja). Grafik berikut 

menunjukkan penyaluran kredit perbankan berdasarkan jenis kreditnya : 

Grafik 1.3 Kredit Bank Umum Berdasarkan Jenis Penggunaan (Miliar Rp) 

Data : Bank Indonesia  
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Terlihat dari Grafik 1.3 bahwa penyaluran kredit perbankan untuk bank umum 

didominasi oleh jenis kredit modal kerja, sedangkan jumlah terkecil adalah kredit 

investasi. Namun, ketiga jenis penggunaan kredit tersebut mengalami kenaikan secara 

terus-menerus selama periode 2006-2010, dengan tingkat pertumbuhan yang menurun. 

Padahal data Bank Indonesia menunjukkan bahwa pada periode 2006-2010, BI rate terus 

bergerak, yaitu pada bulan Januari 2006 BI rate berada pada angka 12,75% dan terus 

diturunkan hingga 8% pada bulan April 2008. Selanjutnya, BI rate tersebut dinaikkan 

terus-menerus hingga 9,5% pada bulan November 2008, yang terjadi karena krisis 

global. Namun krisis global tersebut tidak berdampak terlalu lama terhadap 

perekonomian Indonesia. BI rate pun perlahan-lahan turun hingga 6,5% pada tahun 

2009, dan angka tersebut bertahan cukup lama sampai dengan tahun 2010. Hal tersebut 

dilakukan BI dengan pertimbangan tingkat BI rate 6,5% masih konsisten dengan sasaran 

inflasi tahun 2010 sebesar 5% ± 1% dan arah kebijakan moneter saat ini juga dipandang 

masih kondusif bagi proses pemulihan perekonomian dan berlangsungnya intermediasi 

perbankan (Bank Indonesia: BI Rate). Jadi, walaupun BI rate mengalami pergerakan 

yang tidak signifikan, namun pada kenyataannya penyaluran kredit bank umum di 

Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Indiastuti dalam Economic 

Review (2010) mengatakan bahwa kinerja penyaluran kredit perbankan dipengaruhi oleh 

beberapa hal, yaitu kondisi makro ekonomi, kondisi bisnis calon debitur, persaingan 

bank dalam memasarkan kredit, dan peraturan Bank Indonesia.  

Pada kenyataannya suku bunga kredit juga mempengaruhi penyaluran kredit 

perbankan. Hal yang disayangkan adalah pada tingkat perekonomian yang cukup stabil 

dan BI rate menurun, tingkat suku bunga kredit tetap tinggi. Walaupun pada 

kenyataannya suku bunga kredit saat itu menurun, tetapi angkanya tetap lebih besar 

dibandingkan dengan angka BI rate. Tabel 1.1 menunjukkan adanya penurunan pada 
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Sumber : Bank Indonesia dalam Kajian Ekonomi Khusus, 2011 

suku bunga kredit modal kerja dan kredit investasi, sedangkan pada suku bunga kredit 

konsumsi terjadi peningkatan. Ada indikasi bahwa terjadinya tren penurunan tingkat 

suku bunga kredit seharusnya lebih besar, agar mampu menggairahkan pasar kredit 

sehingga pertemuan penawaran dan permintaan akan mampu mencatat pertumbuhan 

kredit yang tinggi. 

Tabel 1.1 Suku Bunga Rata-rata Kredit Perbankan 

Indikator (%) 2006 2007 2008 2009 2010 

Suku Bunga Kredit Modal Kerja 14,77 13,00 14,95 13,41 12,54 

Suku Bunga Kredit Investasi 14,80 12,84 14,32 12,76 12,11 

Suku Bunga Kredit Konsumsi 19,99 18,98 19,11 19,26 17,48 

 

Kajian Ekonomi Khusus Bursa Efek Indonesia (2011: 3) menyebutkan beberapa 

faktor penyebab mengapa suku bunga kredit perbankan di Indonesia masih sangat tinggi, 

antara lain : (i) Instrumen SUN dan SBN lebih menjanjikan; (ii) Risiko bisnis dan risk 

premium (inflasi) masih tinggi; (iii) struktur industri perbankan dan ketergantungan 

pembiayaan melalui perbankan; (iv) asymetric information. 

Pertama, minat perbankan terhadap investasi surat berharga negara (SBN) lebih 

besar dibandingkan penyaluran kredit. Hal ini wajar karena risiko memegang SBN jauh 

lebih rendah dan bahkan tanpa default risk dibandingkan dengan kredit. Kedua, berkaitan 

dengan risiko kredit, meskipun secara historis tingkat kredit bermasalah (NPL) secara 

perlahan turun sejak krisis 1997-1998 namun perbankan masih terlalu berhati-hati dan 

enggan menurunkan suku bunga karena risiko bisnis di dalam negeri masih tinggi 

sehingga menuntut premi risiko yang juga tinggi. Alasan ketiga, struktur industri 

perbankan yang cenderung oligopoli ditunjukkan dengan 50% pasar kredit dikuasai oleh 

bank-bank besar di Indonesia dan masih tingginya tingkat ketergantungan pembiayaan 
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korporasi pada perbankan menyebabkan bank-bank besar tersebut memiliki power untuk 

menentukan sendiri tingkat suku bunga kreditnya. Yang terakhir, asymetric information 

dimungkinkan terjadi di antara bank dan nasabah. Di sisi bank, belum adanya kewajiban 

yang mengikat untuk penentuan dan pengumuman suku bunga dasar kredit berpotensi 

menimbulkan kolusi di kalangan perbankan. Sementara di sisi nasabah, perbankan pun 

masih ragu untuk menurunkan suku bunga dikarenakan informasi yang diberikan oleh 

nasabah belum sepenuhnya transparan dan dapat dipercaya. Hal-hal inilah yang memicu 

tingginya suku bunga kredit pada perbankan Indonesia, dimana hal tersebut 

membuktikan bahwa banyak faktor-faktor lain di luar BI rate yang dapat mempengaruhi 

suku bunga kredit. 

Selain faktor-faktor tersebut, Siamat (2005) menyebutkan beberapa variabel yang 

dapat menentukan besarnya tingkat suku bunga kredit yang dikenakan kepada nasabah 

debitur (loan pricing), yaitu : berapa besar biaya dana bank (cost of loanable funds), 

spread, biaya overhead, pajak, dan premi risiko yang diperkirakan, yang semuanya 

dinyatakan dalam presentase tertentu. Tetapi penentuan suku bunga kredit tersebut tetap 

mengacu pada BI rate. 

Dengan suku bunga kredit perbankan Indonesia yang tinggi, maka setiap bank 

harus berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan kredit terbaik kepada nasabahnya. 

Berikut adalah 10 bank yang menguasai kredit Indonesia pada Desember 2010 : 
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Tabel 1.2 Peringkat Bank Berdasarkan Kredit 

Rating Nama Bank 

Total 

Kredit 

(Miliar 

Rupiah) 

Rating Nama Bank 

Total 

Kredit 

(Miliar 

Rupiah) 

1 
PT. BRI (Persero) 

Tbk. 
241.020 6 

PT. Bank 

Danamon 

Indonesia, Tbk. 

75.264 

2 
PT. Bank Mandiri 

(Persero) Tbk. 
217.809 7 

PT. Pan Indonesia 

Bank, Tbk. 
55.705 

3 
PT. Bank Central 

Asia Tbk. 
153.116 8 

PT. Bank Permata 

Tbk. 
51.529 

4 
PT. BNI (Persero) 

Tbk. 
132.431 9 

PT. BTN 

(Persero) 
51.458 

5 
PT. Bank CIMB 

Niaga, Tbk. 
102.715 10 PT. BII, Tbk 50.065 

 

 

Kredit adalah produk utama dalam penggunaan dana yang dimiliki oleh bank, 

selain pembelian sekuritas. Hal itu terjadi karena ada peraturan yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 

tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan 

Valuta Asing, yang berlaku mulai tanggal 1 November 2010. Isi peraturan tersebut 

antara lain, menaikkan ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) primer dari 5% menjadi 

8%, dan aturan GWM yang dikaitkan dengan Loan deposit Ratio (LDR) ditetapkan 

dengan batas bawah LDR target sebesar 78% dan batas atas LDR target sebesar 100%. 

Pada kenyataannya kebijakan tersebut menyebabkan suku bunga kredit meningkat, 

karena bank dipaksa untuk menyimpan uangnya lebih banyak di BI. Di sisi lain, bank 

didorong melakukan ekspansi kredit, sehingga bank harus mencari dana melalui DPK 

lebih banyak lagi yang akhirnya menyebabkan tingginya cost of fund. Pada akhirnya, 

bank akan menaikkan suku bunga kredit untuk menutup cost of fund tersebut ditambah 

dengan keuntungan (spread) yang ingin diperoleh (Infobanknews.com, 2010). 

Sumber : Bank Indonesia, 2010 
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Selain hal-hal tersebut, karakteristik keuangan bank pun juga mempengaruhi 

tingkat penyaluran kredit, yaitu diantaranya adalah kondisi neraca, respon terhadap 

perubahan BI rate, serta risiko yang dihadapi masing-masing bank. Kondisi neraca bank 

yang dibahas dalam penelitian ini tercermin dalam tingkat likuiditas, permodalan dan 

ukuran aset bank. Ketiga hal tersebut memiliki perhitungan rasionya masing-masing. 

Rasio-rasio tersebut dapat menggambarkan keadaan keuangan dari setiap bank yang 

dapat menentukan penyaluran kredit ke masyarakat. Selain itu, dalam menyalurkan 

kredit, setiap bank harus senantiasa memperhitungkan risiko-risiko yang mungkin 

melekat atau timbul dalam kegiatan kredit tersebut. Risiko harus diperhatikan karena 

sebagian besar dana yang digunakan untuk menyalurkan kredit adalah dana masyarakat 

yang terhimpun dalam tabungan, giro dan deposito. Rasio yang digunakan untuk 

mengukur tingkat risiko kredit bank adalah Non Performing Loan (NPL). Semakin tinggi 

tingkat NPL, maka semakin tinggi pula risiko kredit bank tersebut. Menurut Sentausa 

(2009) dalam penelitian Pratama (2010:24) tingginya NPL mengakibatkan perbankan 

harus melakukan pencadangan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modal bank 

akan semakin berkurang. Sedangkan besaran modal sangat mempengaruhi besarnya 

ekspansi kredit. Besarnya NPL menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam 

menyalurkan kreditnya. Namun terlihat dalam Grafik 1.4 bahwa tingkat NPL perbankan 

cenderung menurun dari tahun 2006-2010, dimana penurunan tersebut menyebabkan 

jumlah kredit terus meningkat setiap tahunnya (Grafik 1.1). Oleh karena itu, setiap bank 

harus menerapkan manajemen risiko untuk memperkecil risiko-risiko yang melekat atau 

yang mungkin timbul di kemudian hari.  
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Grafik 1.4 Tingkat Non Performing Loan Perbankan

  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini 

diberi judul “Pengaruh BI Rate dan Karakteristik Keuangan Bank terhadap 

Penyaluran Kredit Perbankan”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, maka 

perumusan masalah yang akan coba dijawab dalam penelitian ini antara lain: 

1. Bagaimana pengaruh indikator kebijakan moneter melalui BI rate terhadap 

penyaluran kredit perbankan? 

2. Bagaimana pengaruh kekuatan neraca bank (yang tercermin dalam liquidity, 

capitalization dan asset size) terhadap penyaluran kredit perbankan? 

3. Bagaimana pengaruh risiko kredit terhadap penyaluran kredit perbankan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan : 

1. Menganalisis pengaruh indikator kebijakan moneter melalui BI rate terhadap 

penyaluran kredit perbankan 

Sumber : Bank Indonesia dalam Kajian Ekonomi Khusus Bursa Efek Indonesia, 2011 
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2. Menganalisis pengaruh kekuatan neraca bank (yang tercermin dalam liquidity, 

capitalization dan asset size) terhadap penyaluran kredit perbankan 

3. Menganalisis pengaruh risiko kredit terhadap penyaluran kredit perbankan 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi para akademisi, dosen dan mahasiswa diharapkan akan menambah wawasan.  

2. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat membantu dalam pengambilan kebijakan. 

3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi 

dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya yang lebih relevan. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Di dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian dalam periode tahun 2006 

hingga 2010 dengan data setengah tahunan (semi annual) dengan menggunakan data 

panel. Penelitian ini mencakup pertumbuhan kredit perbankan dalam ruang lingkup 

keuangan bank. Objek penelitian yang akan diteliti adalah 3 jenis bank yang menguasai 

84,87% penyaluran kredit di Indonesia yaitu Bank Persero, Bank Umum Swasta 

Nasional (BUSN) Devisa dan BPD. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan untuk menganalisis transmisi kebijakan moneter 

jalur kredit perbankan terhadap penyaluran kredit di Indonesia pada kurun waktu tahun 

2006 sampai 2010. Indikator kebijakan moneter di Indonesia terlihat melalui tingkat BI 

rate yang digunakan sebagai patokan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia 

untuk mencapai sasaran akhirnya. Pengaruh kebijakan moneter terhadap kredit 
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perbankan akan sangat dipengaruhi oleh kesehatan neraca bank yang di dalam penelitian 

digunakan indikator likuiditas, modal dan pangsa pasar yang tercermin di dalam ukuran 

aset yang dimiliki oleh bank relatif terhadap aset perbankan nasional.  

Adapun model yang digunakan adalah : 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ... + εit 

Dimana : 

Y  : variabel dependen 

X : variabel independen 

β : intercept dan slope coefficients 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat dan ruang lingkup penelitian, serta sistematika penelitian. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

Bab ini menguraikan berbagai teori yang melandasi penelitian ini, serta bahasan hasil 

penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis. Selain itu, bab ini juga menguraikan 

kerangka pemikiran dan hipotesis yang disarikan berdasarkan teori dan penelitian 

terdahulu. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi deskripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara 

operasional dan bukan merupakan kutipan buku metodologi penelitian. Bab ini 

menguraikan tentang variabel penelitian serta definisi operasional yang digunakan, jenis 

dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis. 
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BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 

Bab ini menguraikan deskripsi objek penelitian, analisis kuantitatif, interpretasi hasil, 

argumentasi dan implikasi manajerial terhadap hasil penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir penulisan skripsi, yang memuat simpulan, keterbatasan, 

serta saran 
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BAB II 

TINJAUAN LITERATUR 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 BI rate Sebagai Suku Bunga Acuan 

 Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, definisi BI rate yang dirumuskan oleh 

Bank Indonesia adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance 

kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. 

BI rate tersebut diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan 

Gubernur (RDG) bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan 

Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (liquidity management) di pasar uang 

untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. 

 Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku 

bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga 

PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada 

gilirannya suku bunga kredit perbankan.  

 Berikut adalah jadwal penetapan dan penentuan kebijakan moneter yang 

dijabarkan oleh Bank Indonesia : 

 Penetapan respons (stance) kebijakan moneter dilakukan setiap bulan melalui 

mekanisme RDG Bulanan dengan cakupan materi bulanan.  

 Respon kebijakan moneter (BI rate) ditetapkan berlaku sampai dengan RDG 

berikutnya  

 Penetapan respon kebijakan moneter (BI rate) dilakukan dengan memperhatikan 

efek tunda kebijakan moneter  (lag of monetary policy) dalam memengaruhi 

inflasi.  
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 Dalam hal terjadi perkembangan di luar prakiraan semula, penetapan stance 

kebijakan moneter  dapat dilakukan sebelum RDG Bulanan melalui RDG 

Mingguan. 

 Bank Indonesia menjelaskan bahwa respon kebijakan moneter dinyatakan dalam 

perubahan BI rate yang secara konsisten dan bertahap dalam kelipatan 25 basis poin 

(bps). Dalam kondisi untuk menunjukkan intensi Bank Indonesia yang lebih besar 

terhadap pencapaian sasaran kebijakan moneter, maka perubahan BI rate dapat 

dilakukan lebih dari 25 bps dalam kelipatan 25 bps.  

 

2.1.2 Karakteristik Keuangan Bank 

 Karakteristik keuangan bank tergambar dari penilaian tingkat kesehatan bank 

yang dilakukan oleh Bank Indonesia, yaitu diantaranya adalah CAMELS. Penilaian 

tersebut tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 dan Surat Edaran 

BI No. 6/23/DPNP Mei 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. 

 

2.1.2.1 Capital 

Schroeder, dkk (2011) membagi teori ekuitas menjadi dua yaitu: 

1. Proprietary Theory 

Dalam teori ini, perusahaan dimiliki oleh perseorangan ataupun group. Aset 

perusahaan adalah aset pemilik perusahaan, dan hutang perusahaan pun juga 

hutang pemilik perusahaan. Pendapatan perusahaan menaikkan net interest pemilik 

dalam perusahaan tersebut. Equity section dari neraca perusahaan adalah : 

assets – liabilities = proprietorship 

Proprietary Theory dapat diterapkan pada sole proprietorship yang pemiliknya 

adalah pengambil keputusan. 
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2. Entity Theory 

Teori ini dapat dinyatakan dengan : 

assets = equities 

Sudut pandang dari teori ini bukanlah pemilik perusahaannya. Aset dan hutang 

perusahaan dimiliki oleh perusahaan, bukan pemilik perusahaannya. Pendapatan 

yang diterima perusahaan pun menjadi milik perusahaan. 

Schroeder, dkk (2011) menjelaskan bahwa investor dalam memutuskan untuk 

membeli saham suatu perusahaan, harus memperhatikan struktur modal untuk menilai  

risiko loss of investment, karena struktur modal tersebut mencerminkan komposisi 

hutang dan modal perusahaan (financial leverage). Keown, dkk (2005) menyebutkan 

bahwa struktur modal mempengaruhi cost of capital suatu perusahaan. 

Kurniawati (2009) menjelaskan bahwa bank seperti halnya perusahaan, bank juga 

harus memperhatikan struktur modalnya untuk memulai mengoperasikan bank dalam 

menyalurkan kredit kepada nasabahnya. Bank tidak dapat mengandalkan modalnya saja, 

namun bank harus memperoleh pendanaan yang dapat menunjang modal bank melalui 

hutang, apalagi jika hutang tersebut didominasi oleh dana pihak ketiga yang memiliki 

cost yang relatif tinggi. Dari DPK tersebut, bank dapat melakukan ekspansi kreditnya. 

Untuk menjamin DPKnya, bank harus memiliki modal yang kuat untuk mengantisipasi 

terjadinya kredit macet yang mengakibatkan bank tidak dapat membayar kewajibannya. 

Tetapi jika bank tersebut dapat mengelola penyaluran kreditnya dengan baik, maka bank 

akan memperoleh keuntungan yang tinggi dari suku bunga kreditnya (high risk high 

return). 

Siamat (2005) menjelaskan sisi kewajiban dan ekuitas neraca bank 

mencerminkan kegiatan penghimpunan dana yang berasal dari berbagai sumber. Urut-
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urutan pos neraca bank di sisi pasiva ini menurut format yang ditetapkan Bank Indonesia 

adalah sebagai berikut: 

a) Giro 

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 

menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan 

pemindahbukuan. 

b) Kewajiban Segera Lainnya 

Yaitu kewajiban yang segera harus dibayar antara lain kepada pemerintah pusat atau 

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, transfer antarbank, interbank call money, 

dan travelers check valuta asing yang telah dijual. 

c) Tabungan 

Yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu 

yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek dan bilyet giro. 

d) Deposito Berjangka 

Yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu 

berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank. 

e) Sertifikat Deposito 

Yaitu simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat 

dipindahtangankan. 

f) Surat Berharga yang Diterbitkan 

Surat berharga yang diterbitkan bank dapat berupa surat pengakuan hutang, wesel, 

dan obligasi. 

g) Pinjaman yang Diterima 

Yaitu semua pinjaman yang diterima bank antara lain kewajiban kepada bank sentral 

berupa kredit likuiditas, fasilitas diskonto, dan pinjaman dari bank lain. 
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h) Pinjaman Subordinasi 

Yaitu pinjaman yang diperoleh dari pihak terkait dengan bank dan atau dari pihak 

lain yang memenuhi persyaratan tertentu 

i) Ekuitas 

Ekuitas atau disebut juga modal sendiri yang terdiri dari modal disetor, agio, modal 

sumbangan, selisih penjabaran laporan keuangan, selisih penilaian kembali aktiva 

tetap, dan laba ditahan. 

Sumber dana yang dimiliki oleh bank harus dapat dikelola dengan baik, karena 

hal itu merupakan kunci keberhasilan manajemen suatu bank. Tanpa ada dana, bank 

tidak akan bisa menyalurkan kredit kepada nasabahnya. Jika tidak ada kredit, maka 

pendapatan bank akan relatif kecil. 

 Adapun menurut Iskandar (2008: 68), sumber dana bank antara lain berasal dari : 

(i) Modal sendiri 

Dana dari modal sendiri merupakan dana yang berasal dari pemilik bank atau 

pemegang saham, baik pemegang saham pendiri maupun pemegang saham yang 

ikut dalam usaha bank di kemudian hari dan cadangan-cadangan yang dibentuk 

dari laba bersih setelah pajak. 

(ii) Dana dari pinjaman 

Dana pinjaman adalah pinjaman yang diterima dari bank atau pihak lain dalam 

rupiah maupun dalam mata uang asing yang harus dibayar jika telah jatuh tempo. 

Disamping pembayaran pokok pinjaman, maka bunga yang diperhitungkan dari 

pinjaman tersebut juga harus dilunasi sesuai dengan suku bunga yang diberikan. 

(iii)Sumber dana lainnya 

Selain dari kedua sumber dana di atas, terdapat sumber dana lainnya. Walaupun 

jangka waktu mengendapnya tidak lama, namun dapat dimanfaatkan oleh bank 
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dalam operasionalnya. Sumber dana tersebut antara lain setoran jaminan, dana 

pembayaran rekening titipan (payment point), tranfer uang, dan setoran 

pembayaran pajak. 

(iv) Penerbitan surat-surat berharga 

Bank menerbitkan surat berharga untuk mendapatkan sumber dana. Surat berharga 

antara lain surat berharga pasar uang (SBPU), obligasi dan traveller’s cheques. 

(v) Dana dari deposan 

Dana dari deposan adalah dana yang berasal dari masyarakat luas yang jumlahnya 

tidak terbatas sesuai dengan kemampuan dari bank menyerap sumber dana ini. 

Dana dari sumber ini relatif lebih banyak jumlahnya dibandingkan sumber dana 

yang lain, namun demikian biaya operasionalnya cukup mahal. 

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan menurut Surat 

Edaran BI No. 6/23/DPNP Mei 2004 antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap 

komponen-komponen sebagai berikut: 

1) kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap 

ketentuan yang berlaku; 

2) komposisi permodalan; 

3) trend ke depan/proyeksi KPMM; 

4) aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan modal Bank; 

5) kemampuan Bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari 

keuntungan (laba ditahan); 

6) rencana permodalan Bank untuk mendukung pertumbuhan usaha; 

7) akses kepada sumber permodalan; dan 

8) kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan Bank. 
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2.1.2.2 Asset Quality 

Komponen aset menurut Schroeder, dkk (2005) yaitu : 

a) Current assets 

Aset lancar merupakan jenis aset yang diharapkan dapat direalisasikan dalam 

bentuk tunai atau dapat digunakan selama siklus normal operasi bisnis atau satu 

tahun, tergantung mana yang lebih lama. 

b) Investment 

Investasi dapat dibagi menjadi 3 kategori : 

i. Sekuritas diperoleh untuk tujuan tertentu, seperti menggunakan idle funds 

untuk jangka panjang atau pengaruh pada operasi perusahaan lain. 

ii. Aset yang saat ini tidak digunakan oleh organisasi bisnis, seperti tanah yang 

dimiliki untuk membangun gedung di masa yang akan datang.  

iii. Dana khusus yang akan digunakan untuk tujuan khusus di masa depan. 

c) Property, plant, equipment, and intangibles 

Walaupun secara fisik Property, plant, equipment, and intangibles tidak sama, 

namun cara perhitungannya sama, kecuali untuk tanah dan certain intangible. 

d) Other Assets 

Pada laporan keuangan, memungkinkan bagi perusahaan untuk mengungkapkan 

semua asetnya, tetapi beberapa perusahaan memasukkan aset yang tidak tercantum 

pada kategori "other assets" 

Penggunaan dana yang dibahas adalah dana dalam portfolio perkreditan yang 

merupakan pos dari jenis aktiva yang terdapat pada sebelah debet posisi neraca bank. 

 Pos-pos neraca menurut Iskandar (2008: 89) adalah : 
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a) Aktiva produktif 

Penggunaan dana dalam aktiva produktif atau earning assets memiliki tujuan 

untuk memperoleh penghasilan bagi bank, yang berasal dari pemberian pinjaman, 

penempatan dana pada bank lain, surat-surat berharga, dan penyertaan. Penyertaan 

yang dimaksud adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham perusahaan lain 

untuk tujuan investasi jangka panjang, baik dalam rangka pendirian, ikut serta 

dalam lembaga keuangan lain, penyelamatan kredit atau lainnya. 

b) Aktiva Tidak produktif 

Disebut aktiva tidak produktif karena tidak dapat memberikan penghasilan bagi 

bank. Yang termasuk dalam pos ini adalah kas, rekening giro pada BI, penempatan 

dana pada bank lain berupa rekening giro, aktiva tetap dan inventaris bank. 

 

2.1.2.3 Management 

Menurut Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP Mei 2004, penilaian terhadap faktor 

manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen 

sebagai berikut: 

1) manajemen umum; 

2) penerapan sistem manajemen risiko; dan 

3) kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank 

Indonesia dan atau pihak lainnya. 

 

2.1.2.4 Earnings 

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas menurut Surat Edaran 

BI No. 6/23/DPNP Mei 2004 antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap 

komponen-komponen sebagai berikut: 
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1) return on assets (ROA); 

2) return on equity (ROE); 

3) net interest margin (NIM); 

4) Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO); 

5) perkembangan laba operasional; 

6) komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan; 

7) penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya; 

Sesuai dengan transaction approach yang disebutkan oleh Schroeder, dkk (2011) 

bahwa laba merupakan matching antara biaya dan pendapatan. Selain itu, ada 

pendekatan lain yang menjelaskan bahwa laba adalah peningkatan dari nilai aset 

selama beberapa periode, yaitu economic approach. Korelasi antara laba 

akuntansi dan laba ekonomi perusahaan mencerminkan earnings quality. 

8) prospek laba operasional. 

 

2.1.2.5 Liquidity 

 Wild, dkk (2011) di dalam bukunya menjelaskan hubungan antara cash, cash 

equivalents, dan liquidity. Sistem akuntansi yang baik dapat membantu mengelola kas 

dan mengontrol pihak-pihak yang memiliki akses ke kas tersebut. Kas dapat berarti 

pembayaran ketika membayar aset, service, atau hutang. Liquidity dapat dipersamakan 

dengan kemampuan perusahaan untuk membayar surat hutang yang akan jatuh tempo. 

Kas dan similar assets dapat disebut sebagai aset likuid karena keduanya dapat segera 

digunakan untuk membayar hutang tersebut. Setiap perusahaan membutuhkan aset likuid 

agar operasi perusahaan dapat berjalan efektif. 

 Schroeder, dkk (2011) menjelaskan bahwa likuiditas merupakan salah satu 

elemen dari working capital, yaitu investasi jangka pendek yang dibutuhkan untuk 
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memenuhi keperluan aktivitas perusahaan setiap harinya. Likuiditas tersebut merupakan 

dasar dalam mengklasifikasi jenis aset dalam laporan keuangan, karena jenis aset 

tersebut diurutkan menurut aset yang paling likuid. Oleh sebab itu, setiap perusahaan 

harus memiliki likuiditas yang baik agar dapat membiayai operasional perusahaan setiap 

hari. 

Pengelolaan likuiditas suatu bank sangat penting dilakukan, karena sumber dana 

bank sebagian besar merupakan dana masyarakat yang pada umumnya berjangka 

pendek. Adapun pengertian likuiditas menurut Oliver G. Wood, Jr. di dalam Siamat 

(2005: 336) yaitu : 

“Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi semua penarikan 

dana oleh nasabah deposan, kewajiban yang telah jatuh tempo, dan 

memenuhi permintaan kredit tanpa ada penundaan”. 

 Adapun sumber-sumber kebutuhan likuiditas bank berasal dari adanya 

kebutuhan, antara lain (Siamat 2005: 337) : 

a. Ketentuan likuiditas wajib (reserve requirement) atau cash ratio. 

b. Saldo rekening minimum pada bank koresponden. 

c. Penarikan simpanan dalam operasi bank sehari-hari. 

d. Permintaan kredit dari masyarakat. 

Sejalan dengan sumber-sumber tersebut, maka sangat penting bagi setiap bank 

untuk menjalankan manajemen likuiditas. Manajemen likuiditas tersebut penting karena 

memiliki tujuan, antara lain : 

a. Menjaga posisi likuiditas bank agar selalu berada pada posisi yang ditentukan bank 

sentral. 

b. Mengelola alat likuid agar selalu dapat memenuhi semua kebutuhan arus kas bank. 

c. Sedapat mungkin memperkecil terjadinya idle funds. 
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 Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas sesuai dengan 

Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP Mei 2004 antara lain dilakukan melalui penilaian 

terhadap komponen-komponen sebagai berikut: 

1) aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan dengan pasiva likuid kurang dari 1 

bulan; 

2) 1-month maturity mismatch ratio; 

3) Loan to Deposit Ratio (LDR); 

4) proyeksi cash flow 3 bulan mendatang; 

5) ketergantungan pada dana antar bank dan deposan inti; 

6) kebijakan dan pengelolaan likuiditas (assets and liabilities management/ALMA); 

7) kemampuan Bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau 

sumber-sumber pendanaan lainnya; dan 

8) stabilitas dana pihak ketiga (DPK). 

 

2.1.2.6 Sensitivity to Market Risk 

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor sensitivitas terhadap risiko pasar 

tertera pada Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP Mei 2004 antara lain dilakukan melalui 

penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: 

1) modal atau cadangan yang dibentuk untuk meng-cover fluktuasi suku bunga 

dibandingkan dengan potential loss sebagai akibat fluktuasi (adverse movement) 

suku bunga; 

2) modal atau cadangan yang dibentuk untuk meng-cover fluktuasi nilai tukar 

dibandingkan dengan potential loss sebagai akibat fluktuasi (adverse movement) 

nilai tukar; dan 

3) kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar.  
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Menurut Siamat (2005), penerapan bank terhadap sistem manajemen risiko pasar 

meliputi : 

 Pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi Bank terhadap potensi 

eksposur risiko pasar; 

 Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian 

risiko pasar serta sistem informasi manajemen risiko pasar; 

 Efektivitas pelaksanaan pengendalian intern (internal control) terhadap 

eksposur risiko pasar termasuk kecukupan fungsi audit intern. 

Dari keenam penilaian tingkat kesehatan bank di atas, penelitian ini membatasi 

pembahasan karakteristik keuangan bank pada liquidity, capitalization, dan asset size. 

 

2.1.3 Non Performing Loan (NPL) 

Menurut Darmawan dalam penelitian Pratama (2010) NPL merupakan rasio yang 

dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-cover risiko kegagalan 

pengembalian kredit oleh debitur. NPL menggambarkan risiko kredit yang dihadapi oleh 

bank tersebut. Semakin tinggi angka NPLnya, maka semakin tinggi pula risiko yang 

dihadapi. Oleh karena itu, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan analisis 

terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Dalam hal ini, BI 

menetapkan bahwa setiap bank harus menjaga NPLnya di bawah 5%. 

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, 

NPL dirumuskan sebagai berikut : 
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Dimana ketentuannya adalah : 

a. Kredit merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit 

kepada bank lain). 

b. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan 

macet. 

c. Kredit bermasalah dihitung secara gross (tidak dikurangi Pembentukan 

Pencadangan Aktiva Produktif/PPAP). 

d. Angka dihitung per posisi (tidak disetahunkan). 

 

2.1.4 Aktivitas Bank Umum dalam Menyalurkan Kredit 

2.1.4.1 Aktivitas Bank Umum 

 Untuk mempermudah pemahaman bagaimana bank beroperasi, perlu dipahami 

bentuk neraca bank yaitu daftar yang memuat mengenai kekayaan (aset), kewajiban, dan 

modal bank. Sebagaimana halnya dengan neraca perusahaan, neraca bank juga 

merupakan persamaan dari :   

Total aset = kewajiban + modal 

 Neraca bank menggambarkan sumber-sumber dana dan penggunaan dana bank. 

Bank mendapat dana dengan cara menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito 

berjangka, kemudian mengalokasikannya dengan memberi pinjaman atau membeli surat-

surat berharga. Agar bank mendapatkan marjin, maka tingkat bunga kredit harus lebih 

tinggi dari biaya yang dibayarkan kepada pemilik dana. Penyaluran dana dalam bentuk 

kredit mendominasi aset bank. Sementara dana masyarakat merupakan sumber utama 

dana bank terutama dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berjangka. Di bawah ini 

merupakan komposisi neraca bank umum secara garis besar menurut Pedoman 

Akuntansi Perbankan Indonesia/PAPI (revisi 2008) : 
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Tabel 2.1 Komposisi Neraca Bank Umum 

POS AKTIVA POS KEWAJIBAN DAN EKUITAS 

Kas 

Penempatan pada bank lain 

Penempatan pada Bank Indonesia 

Surat berharga 

Kredit yang diberikan 

Penyertaan 

Aktiva tetap: 

  Aset tetap yang diperoleh dari sewa 

pembiayaan 

  Aset tetap dengan kerja sama operasi 

Aktiva lain-lain 

Simpanan/ DPK 

Kewajiban pada bank lain 

Kewajiban pada Bank Indonesia 

Surat Berharga yang diterbitkan 

Kewajiban lain 

Ekuitas: 

  Modal disetor 

  Tambahan modal disetor 

  Ekuitas lainnya 

  Saldo laba 

Dalam aktivitas bank ini, akan lebih dibahas mengenai aktivitas bank dalam 

menyalurkan kredit. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kredit merupakan suatu 

bentuk penggunaan dana suatu bank. Menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 yang terdapat dalam PAPI 

(revisi 2008) disebutkan:  

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga”. 

 Penyaluran kredit merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian 

dana bank. Penggunaan dana untuk penyaluran kredit ini mencapai 70-80% dari volume 

usaha bank. Oleh karena itu, sumber utama pendapatan bank berasal dari penyaluran 

kredit disebabkan oleh beberapa alasan (Siamat, 2005 :349) : 

a. Sifat usaha bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus 

dengan unit defisit. 

b. Penyaluran kredit memberikan spread yang pasti sehingga besarnya pendapatan 

dapat diperkirakan. 
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c. Melihat posisinya dalam pelaksanaan kebijaksanaan moneter, perbankan 

merupakan sektor usaha yang kegiatannya paling diatur dan dibatasi. 

d. Sumber dana utama bank berasal dari dana masyarakat sehingga secara moral 

mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. 

Melalui aktivitas kredit ini, bank dapat memperoleh suatu imbalan berupa suku 

bunga kredit, dimana penentuan suku bunga kredit tersebut dipacu oleh BI rate. Menurut 

Firdaus, dkk (2004: 68) selain suku bunga BI, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

besarnya biaya dana bank, antara lain : 

a. Tingkat suku bunga yang dibayar 

b. Komposisi dari portfolio sumber dana 

c. Ketentuan mengenai cadangan wajib minimum (reserve requirement) 

d. Biaya pelayanan untuk mendapatkan dana (service cost) 

e. Pajak atas bunga 

f. Tingkat efisiensi 

Kajian Ekonomi Khusus Bursa Efek Indonesia (2011: 2) menjelaskan beberapa 

faktor utama yang menyebabkan tingginya suku bunga suatu negara, yaitu : 

a. Inflasi.  

Inflasi menyebabkan daya beli mata uang suatu negara menjadi berkurang. 

Penyedia dana (kreditur) dalam hal ini bank dan para nasabahnya menuntut bunga 

yang semakin tinggi untuk mengkompensasi menurunnya daya beli mata uang 

tersebut. Tingkat inflasi di negara-negara berkembang seperti Indonesia cenderung 

lebih tinggi dari tingkat inflasi negara-negara maju, sehingga perbankan dan 

depositor (nasabah) di negara-negara berkembang menuntut bunga yang lebih 

tinggi dibandingkan perbankan di negara-negara maju.  
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b. Kebijakan moneter bank sentral.  

Bank sentral mempengaruhi uang beredar melalui operasi pasar terbuka yaitu 

melalui jual beli surat-surat berharga dipasar. Penambahan uang beredar dilakukan 

dengan membeli surat berharga di pasar, dapat mengakibatkan kenaikan tingkat 

inflasi.  

c. Banyak alternatif sumber pembiayaan selain dari perbankan.  

Semakin banyak alternatif pembiayaan selain perbankan, biasanya suku bunga 

cenderung rendah. Salah satu sumber pembiayaan alternatif selain perbankan 

adalah pasar modal.   

 

2.1.4.2 Risiko Kredit Perbankan 

Bank Indonesia melalui PBI 5/8/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi 

Bank Umum, menjelaskan definisi risiko-risiko yang harus dihadapi Bank dalam 

aktivitas bisnisnya, walaupun mengadopsi Basel II namun terdapat perbedaan mengenai 

definisi tersebut. Risiko-risiko tersebut banyak jenisnya seperti risiko kredit, risiko pasar 

dan sebagainya, namun disini hanya akan dibahas mengenai risiko kredit. 

Risiko kredit diartikan sebagai risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan 

counterparty memenuhi kewajibannya seperti yang tertuang dalam PBI 

No.11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 - Perubahan atas PBI No.5/8/PBI/2003 tentang 

Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum; atau risiko kerugian yang berhubungan 

dengan kemungkinan bahwa suatu counterparty akan gagal untuk memenuhi kewajiban-

kewajibannya ketika jatuh tempo sesuai dengan yang tercantum dalam Basel II, hal 

tersebut biasa diistilahkan sebagai Non Performing Loan/NPL). Menurut Firdaus, dkk 

(2004: 35) NPL tersebut disebabkan oleh adanya risiko kredit yang disebabkan oleh  : 

 

PENGARUH BI..., CAROLINA APRIASTI, Ak.-IBS, 2011



a. Risiko usaha 

Berbagai jenis usaha, masing-masing mempunyai risiko yang berbeda-beda. Secara 

umum jenis usaha yang tingkat keuntungannya tinggi, biasanya mengandung risiko 

yang tinggi pula (high return high risk). 

b. Risiko Geografis 

Risiko ini berkaitan erat dengan bencana alam yaitu jika tempat usaha berdekatan 

dengan gunung berapi atau apabila lokasi usaha berada di tempat tertentu yang 

sering sekali terganggu oleh kerumunan masa yang berunjuk rasa. 

c. Risiko keramaian/keamanan/tawuran/perkelahian 

Jelas sekali bahwa situasi keramaian yang tidak kondusif akan sangat mengganggu 

jalannya usaha perusahaan yang pada gilirannya akan mengganggu kelancaran 

pengembalian kredit. 

d. Risiko politik/kebijakan pemerintah 

Banyak kegagalan usaha yang terjadi karena tidak konsistennya kebijakan/ 

ketentuan-ketentuan pemerintah serta tidak adanya kestabilan politik. 

e. Risiko ketidakpastian (Uncertainty) 

Masa yang akan datang adalah masa yang tidak pasti. Salah satu unsur kredit 

adalah adanya tenggang waktu antara pemberian kredit dengan waktu pembayaran 

kembali sehingga risiko ketidakpastian setiap kredit selalu melekat (inherent). 

f. Risiko inflasi 

Walaupun kredit bank berjalan lancar, yaitu hutang pokok dan bunga telah dibayar, 

namun dengan berjalannya waktu, nilai uang tetap turun karena adanya inflasi, 

maka daya beli uang tersebut menjadi rendah. 
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g. Risiko persaingan 

Bank harus benar-benar selektif dalam memberikan kreditnya, yaitu hanya 

memberikan kepada calon-calon debitur/pengusaha yang benar-benar dapat 

memenangkan persaingan atas perusahaan sejenis. 

 

2.1.5 Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Jalur Kredit Perbankan 

Secara spesifik Bank Indonesia menjelaskan bahwa tujuan akhir kebijakan 

moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah.  Untuk mencapai tujuan 

itu Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan BI rate sebagai instrumen 

kebijakan utama untuk mempengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian.  Namun jalur 

atau transmisi dari keputusan BI rate sampai dengan pencapaian sasaran tersebut sangat 

kompleks dan memerlukan waktu (time lag). 

Mekanisme transmisi kebijakan moneter tersebut terjadi melalui interaksi antara 

bank sentral, perbankan dan sektor keuangan, serta sektor riil. Perubahan BI rate 

mempengaruhi uang beredar melalui berbagai jalur, diantaranya jalur suku bunga dan 

jalur kredit. Dornbusch, dkk (2004) menggambarkan mekanisme transmisi kebijakan 

moneter dalam skema berikut: 

Skema 2.1 The Transmission Mechanism 

(1) (2) (3) (4) 

changes in 

real money 

supply 

Portfolio adjustments 

lead to a change in 

asset prices and 

interest rates 

Spending 

adjusts to 

changes in 

interest rates 

Output adjusts to 

the change in 

aggregate 

demand 

Dornbusch, dkk (2004) menjelaskan bahwa ada dua langkah dalam mekanisme 

transmisi, ketika perubahan kebijakan moneter mempengaruhi permintaan agregat. 

Pertama adalah peningkatan keseimbangan riil menghasilkan portfolio disequilibrium, 
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yaitu dengan bunga yang berlaku dan pada tingkat pendapatan tertentu, orang memegang 

uang lebih dari yang mereka inginkan. Hal ini menyebabkan pemegang portofolio 

mencoba mengurangi kepemilikan uang mereka dengan membeli aset lainnya, sehingga 

harga aset dan suku bunganya berubah. Dengan kata lain, perubahan money supply akan 

mengubah tingkat suku bunga. Tahap kedua dari proses transmisi terjadi ketika 

perubahan suku bunga mempengaruhi permintaan agregat. 

Apabila perekonomian Indonesia sedang mengalami kelesuan, Bank Indonesia 

dapat menggunakan kebijakan moneter yang ekspansif melalui penurunan suku bunga 

untuk mendorong aktivitas ekonomi.  Penurunan BI rate berdampak pada penurunan 

suku bunga kredit sehingga permintaan akan kredit dari perusahaan dan rumah tangga 

akan meningkat.  Penurunan suku bunga kredit juga akan menurunkan biaya modal 

perusahaan untuk melakukan investasi.  Ini semua akan meningkatkan aktivitas 

konsumsi dan investasi sehingga aktivitas perekonomian semakin bergairah. 

Perkembangan ini mencerminkan bekerjanya jalur-jalur transmisi moneter yang akan 

selanjutnya berpengaruh terhadap konsumsi dan investasi yang merupakan komponen 

dalam menghitung pendapatan nasional (Bank Indonesia: transmisi kebijakan moneter). 

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa suku bunga akan mempengaruhi tingkat 

konsumsi dan investasi, karena dengan meningkatnya kedua hal tersebut, jumlah 

permintaan agregat juga akan meningkat. Namun jika peningkatan permintaan agregat 

tidak diiringi dengan peningkatan penawaran agregat, maka akan terjadi output gap 

(OG).  
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2.2 Penelitian Terdahulu  

2.2.1. Alfaro, Garcia dan Jara (2003) dalam penelitian Muljayanti (2008) 

Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Rodrigo Alfaro, Carlos Garcia dan 

Alejandro Jara. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh mekanisme transmisi 

kebijakan moneter bank lending channel yang terjadi di Chili. Data yang digunakan di 

dalam penelitian ini adalah data keuangan bank komersial di Chili dalam periode waktu 

1990-2002. Variabel independen yang digunakan di dalam penelitian adalah indikator 

kebijakan moneter, variabel karakteristik bank (asset size, liquidity dan capitalization) 

dan variabel makroekonomi yang dipergunakan untuk pengontrol goncangan permintaan 

terhadap kredit (GDP growth dan Real Effective Exchange Rate). Variabel dependen 

yang dipergunakan di dalam penelitian ini tidak hanya pertumbuhan kredit secara 

keseluruhan namun juga melihat pertumbuhan commercial loans dan consumer loans. 

Untuk GDP growth dan karakteristik bank yang lain memberikan pengaruh yang berbeda 

untuk masing-masing jenis kredit yang diberikan oleh bank. Pertumbuhan GDP dan 

ukuran bank hanya berpengaruh positif signifikan terhadap total kredit. Demikian pula 

dengan modal yang hanya memiliki pengaruh terhadap consumer loans. Namun secara 

keseluruhan menemukan bukti bahwa kebijakan moneter melalui bank lending channel 

berlaku di Chilli. Terbukti bahwa indikator kebijakan moneter memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap seluruh jenis kredit. 

 

2.2.2 Inna Golodniuk (2005) dalam penelitian Muljayanti (2008) 

Indonesia dan Ukraina yang masih sama-sama merupakan negara berkembang 

dianggap memiliki beberapa karakteristik perbankan yang sama. Salah satunya adalah 

masih tingginya risiko kredit perbankan yang tercermin dalam masih tingginya tingkat 

suku bunga yang ditetapkan oleh bank-bank umum atas pinjaman yang akan diberikan 
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(Indonesia berkisar antara 13-15% sedangkan Ukraina berada pada kisaran 18%). Selain 

itu Ukraina hanya memiliki tujuh bank besar yang menguasai lebih dari 55% total aset 

perbankan (2003). Golodniuk melakukan penelitian di Ukraina untuk mengetahui respon 

pinjaman bank terhadap perubahan kebijakan moneter pada periode tahun 1998-2003 

dengan sampel 149 bank di Ukraina. Variabel independen yang digunakan adalah 

pertumbuhan pinjaman, sedangkan variabel dependennya yaitu indikator perubahan 

kebijakan moneter yang ditunjukkan oleh perubahan tingkat suku bunga Kyiv, kekuatan 

neraca bank yang ditunjukkan oleh asset size, modal dan likuiditas. Selain itu variabel 

independen yang lain menunjukkan permintaan kredit dari masing-masing bank adalah 

TD yaitu merupakan time deposit, karena variabel ini dianggap dapat dikontrol oleh bank 

karena bank memiliki market power dalam pasar TD dan dapat meningkatkan TD 

sebagai sumber penerimaan bank dengan meningkatkan suku bunganya dan Interbank 

Borrowing. Variabel yang menunjukkan penerimaan dari sisi makro ditunjukkan oleh 

pertumbuhan GDP dan REER. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwasanya 

tingkat modal perbankan di Ukraina merupakan ukuran terbaik yang dapat digunakan 

untuk menjelaskan ukuran kekuatan neraca bank. Semakin tinggi modal yang dimiliki 

oleh suatu bank maka semakin kurang sensitif terhadap perubahan kebijakan moneter. 

 

2.2.3 Fatoni Qodri (2006) 

 Dalam penelitiannya, Fatoni meneliti dampak kebijakan suku bunga BI terhadap 

penyaluran kredit pada sektor properti di Indonesia. Studi mengenai  perkembangan suku 

bunga sebagai instrumen kebijakan moneter, serta perkembangan sektor riil di Indonesia. 

Pembahasan juga diarahkan pada sejauh mana dampak kebijakan suku bunga yang 

diberlakukan selama ini terhadap pertumbuhan sektor properti. 
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 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menganalisis implikasi 

kebijakan suku bunga serta mengaitkannya dengan perkembangan serta riil-khususnya 

properti di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 

1. Jumlah penyaluran kredit secara total memiliki korelasi dengan tingkat suku bunga 

BI yang diberlakukan oleh pihak otoritas moneter, dalam hal ini adalah BI. 

2. Tingkat suku bunga BI yang semakin tinggi akan mendorong perbankan untuk 

menaikkan suku bunga pinjaman dan suku bunga kredit yang akan menurunkan 

jumlah penyaluran kredit. 

3. Penurunan jumlah penyaluran kredit ini, selain disebabkan berkurangnya 

kemampuan nasabah untuk mengembalikan pokok dan bunga pinjaman, juga 

karena perbankan enggan menyalurkan kredit akibat meningkatnya risiko 

kegagalan pembayaran (risk of default). 

4. Meski demikian, pada tingkat suku bunga di bawah 10%, sektor properti masih 

dapat tumbuh meski mengalami perlambatan. Di atas 10%, penyaluran kredit ke 

sektor properti cenderung turun. 

5. Jumlah penyaluran kredit properti dipengaruhi oleh suku bunga. Pengaruh paling 

signifikan terlihat pada jumlah penyaluran kredit bank pemerintah daerah diikuti 

bank swasta nasional, dan bank pemerintah. Dengan kata lain, jumlah penyaluran 

kredit properti bank pemerintah paling tidak dipengaruhi oleh besar suku bunga. 

Untuk bank asing, jumlah penyaluran kredit properti tidak terkait oleh tingkat suku 

bunga yang berlaku. 

6. Pola penyaluran kredit bank pemerintah daerah menunjukkan pola yang bersifat 

siklus, yaitu relatif rendah di kuartal pertama setiap tahun, lalu meningkat pada 

kuartal berikutnya. Hal ini mungkin disesuaikan dengan pola belanja tahunan 

pemerintah daerah. 
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7. Kecuali bank asing dan campuran, model yang digunakan dalam uji korelasi dan 

signifikansi dapat menjelaskan variasi pada variabel terikat (dependence 

variables). 

8. Rentang nilai korelasi antara │0,4│hingga │0,7│menunjukkan bahwa tingkat 

keeratan antar variabel berada pada level moderat. Artinya, terdapat faktor lain 

yang memberikan kontribusi pada perkembangan properti selain faktor suku 

bunga. 

9. Faktor-faktor tersebut antara lain iklim investasi yang dianggap belum kondusif, 

daya beli konsumen yang masih rendah, dan regulasi pemerintah yang belum 

mendukung sektor properti ataupun sektor riil secara umum. 

 

2.2.4 Verina Muljayanti (2008)  

Muljayanti meneliti pengaruh SBI dan karakteristik individual bank terhadap 

penyaluran kredit di Indonesia. Penelitian yang dilakukan adalah menganalisis transmisi 

kebijakan moneter jalur kredit perbankan terhadap penyaluran kredit di Indonesia pada 

kurun waktu tahun 2000 sampai 2008 dengan data semi annual. Objek yang diteliti 

adalah bank yang tergolong di dalam BUMN, BUSN devisa dan non devisa, bank 

campuran dan juga bank asing. Hasil penelitian tersebut adalah: 

1. Tingkat BI rate memiliki hubungan negatif signifikan. Sesuai dengan teori bank 

lending channel yaitu kebijakan moneter yang kontraktif
1
 mengakibatkan deposito 

turun sehingga menyebabkan kredit juga menurun. Namun BI rate selama periode 

penelitian lemah dalam mempengaruhi pertumbuhan kredit. 

                                                             
1
 Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua: Kebijakan Moneter Ekspansif, yaitu kebijakan  

moneter yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui 
peningkatan uang beredar; dan Kebijakan Moneter Kontraktif, yaitu yaitu kebijakan  moneter yang 
ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui penurunan uang 
beredar (Warjiwo: 2004) 
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2. Likuiditas mempengaruhi penyaluran kredit secara signifikan dengan hubungan 

yang positif. Tingkat likuiditas yang tinggi menggambarkan bahwa bank tersebut 

memiliki likuiditas yang baik apabila terjadi penurunan deposito akibat kontraksi 

kebijakan moneter. 

3. Permodalan memiliki hubungan positif terhadap penyaluran kredit tetapi tidak 

signifikan. Hal tersebut menandakan bahwa semakin besar permodalan suatu bank, 

maka semakin tinggi pula kredit yang disalurkan, namun selama periode 

penelitian, permodalan tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. 

4. Ukuran aset berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penyaluran 

kredit. Jadi, bank-bank dengan pangsa pasar kecil memiliki respon yang besar 

terhadap penyaluran kreditnya. 

5. Pengaruh variabel interaksi terhadap pertumbuhan kredit. 

a. BI rate*Liquidity memiliki hubungan yang positif signifikan. Jika angka 

likuiditasnya besar, maka respon terhadap perubahan kebijakan moneter akan 

semakin besar, dan interaksi antara suku bunga SBI dan likuiditas 

berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit 

b. BI rate*Capitalization memiliki hubungan positif tidak signifikan. Semakin 

besar permodalan suatu bank, maka semakin besar respon terhadap kebijakan 

moneter, namun interaksi ini tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penyaluran kredit. 

c. BI rate*Asset size mempengaruhi penyaluran kredit secara tidak signifikan 

dengan hubungan yang negatif. Semakin kecil pangsa pasar suatu bank, 

maka semakin besar respon terhadap kebijakan moneter, namun interaksi ini 

tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. 
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6. NPL memiliki hubungan yang negatif signifikan terhadap penyaluran kredit. Bank 

akan cenderung risk adverse dalam menyalurkan kreditnya saat nilai NPLnya 

besar. 

7. Securitas yang meliputi obligasi pemerintah dan sertifikat BI memiliki hubungan 

yang negatif yang signifikan. 

Dari penelitian tersebut, hasil yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini 

adalah bagaimana dampak kebijakan suku bunga BI terhadap penyaluran kredit. 

 

2.3  Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 

2.3.1 Pengaruh BI rate terhadap Kredit Perbankan 

 Indiastuti dalam Economic Review (2010) mengatakan bahwa kinerja penyaluran 

kredit perbankan dipengaruhi oleh beberapa hal, dimana salah satunya adalah regulasi 

Bank Indonesia. Bank Indonesia merumuskan suku bunga BI sebagai suku bunga 

kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI rate akan menjadi patokan dalam 

penentuan tingkat bunga BI dan Pasar Uang Antar Bank (PUAB), karena keduanya akan 

mempengaruhi suku bunga kredit di perbankan nasional. Apabila perekonomian sedang 

mengalami kelesuan, Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter yang 

ekspansif melalui penurunan suku bunga untuk mendorong aktivitas ekonomi.  

Penurunan BI rate berdampak pada penurunan suku bunga kredit, sehingga permintaan 

akan kredit dari perusahaan dan rumah tangga akan meningkat.  Penurunan suku bunga 

kredit juga akan menurunkan biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi.  Ini 

semua akan meningkatkan aktivitas konsumsi dan investasi sehingga aktivitas 

perekonomian semakin bergairah.  Sebaliknya, Bank Indonesia akan menaikkan BI rate 

untuk mengerem aktivitas perekonomian yang terlalu cepat (Bank Indonesia: tansmisi 
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kebijakan moneter). Teori ini sesuai dengan Qodri (2006) dan Muljayanti (2008). 

Dengan demikian BI rate diprediksi berpengaruh negatif terhadap kredit perbankan. 

 

2.3.2 Pengaruh Karakteristik Keuangan Bank terhadap Kredit Perbankan 

 Likuiditas bank adalah ukuran kemampuan bank untuk membayar kembali 

seluruh kewajiban lancarnya (Judisseno, 2005). Siamat (2005: 360) menjelaskan bank 

yang memiliki kelebihan dana (excess liquidity) sering menetapkan kebijakan 

perkreditan yang terlalu ekspansif yang melebihi pertumbuhan kredit secara wajar, yaitu 

dengan menetapkan sejumlah target kredit yang harus dicapai untuk kurun waktu 

tertentu. Menurut Sutojo (2007) likuiditas yang terlalu kecil dapat menyebabkan bank 

tidak mampu memenuhi kewajiban kepada penyedia dana (deposan, penabung serta 

kreditur), sehingga kepercayaan masyarakat merosot. Purna dalam penelitian Pratama 

(2010) menjelaskan rendahnya likuiditas akan mendorong perbankan untuk lebih hati-

hati, sehingga perbankan cenderung menjaga likuiditas pada tingkat yang lebih tinggi 

dari yang dibutuhkan. Dalam mengukur tingkat likuiditas, penulis menggunakan rasio 

LDR, yang menurut Pratama (2010) LDR merupakan indikator dalam pengukuran fungsi 

intermediasi perbankan di Indonesia. Semakin tinggi LDR menunjukkan semakin besar 

pula DPK yang dipergunakan untuk penyaluran kredit, yang berarti bank telah mampu 

menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik. Teori ini sesuai dengan penelitian dan 

Alfaro, dkk (2003) dan Muljayanti (2008). Dengan demikian likuiditas diprediksi 

berpengaruh positif terhadap kredit perbankan. 

Siamat (2005) menjelaskan bahwa modal merupakan faktor penting dalam upaya 

mengembangkan usaha bank. Penggunaan modal dimaksudkan untuk memenuhi segala 

kebutuhan guna menunjang kegiatan operasi bank, dimana fungsi modal diantaranya 

adalah memberikan perlindungan kepada nasabah, mencegah terjadinya kejatuhan bank 
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dan menutupi kerugian aktiva produktif bank. Jadi bank yang memiliki modal besar 

tidak akan ragu untuk menyalurkan kreditnya, dengan tetap menggunakan prinsip kehati-

hatian. Rose (2008) menyatakan bahwa modal yang kuat dapat meyakinkan peminjam 

bahwa suatu bank akan mampu memenuhi kebutuhan kredit mereka, bahkan jika 

perekonomian ternyata turun. Menurut Hempel, dkk (1999) bank yang ingin lebih agresif 

dalam menyalurkan kreditnya, harus memiliki modal yang lebih dibandingkan risiko 

yang ada. Untuk memperoleh pengembalian dari penyaluran kredit yang sesuai, bank 

tersebut harus memastikan bahwa modal mereka setidaknya sesuai dengan risiko yang 

mereka ambil. Teori ini memperkuat hasil penelitian Alfaro, dkk (2003), dan Muljayanti 

(2008), namun tidak sejalan dengan hasil penelitian Golodniuk (2005). Dengan demikian 

permodalan diprediksi berpengaruh positif terhadap kredit perbankan. 

Perluasan cakupan aset dimaksudkan agar bank sedini mungkin mengatur 

kembali portofolio aset-asetnya terutama pada sisi aktiva non-produktif sehingga dapat 

mengembalikan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana 

kepada sektor usaha yang eligible. Selain itu, untuk menentukan kualitas penyediaan 

dana yang lebih mencerminkan tingkat eksposur risiko kredit, perlu ditata kembali 

kriteria, persyaratan, dan tata cara penilaian kualitas pada setiap jenis penyediaan dana 

(Siamat, 2005). Jadi aset yang besar menggambarkan saluran kredit yang besar pula. Hal 

ini sesuai dengan hasil penelitian Alfaro, dkk (2003) namun tidak sejalan dengan hasil 

penelitian Muljayanti (2008). Dengan demikian ukuran aset bank diprediksi berpengaruh 

positif terhadap kredit perbankan. 

  

2.3.3 Pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap Kredit Perbankan 

Menurut Siamat (2005: 358) NPL menggambarkan kondisi pembayaran pokok 

dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang 
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ditanamkan dalam surat-surat berharga. Sentausa dalam penelitian Pratama (2010) 

mengatakan bahwa NPL adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko 

bank. Semakin tinggi tingkat NPL, maka semakin tinggi pula risiko kredit bank tersebut 

yang berakibat enggannya pihak bank untuk menyalurkan kreditnya lebih banyak lagi. 

Tingginya NPL menyebabkan perbankan harus melakukan pencadangan yang lebih 

besar, yang dapat mengikis modal bank. Padahal besaran modal sangat mempengaruhi 

ekspansi kredit. Selain itu, Sutojo (2007) menyatakan bahwa kredit bermasalah akan 

menurunkan penghasilan bank sehingga menimbulkan masalah likuiditas keuangan. 

Hempel, dkk (1999) menjelaskan bahwa penyaluran kredit perbankan yang sukses bukan 

terletak pada penyaluran kreditnya, namun terletak pada collecting kredit dengan risiko 

seminimal mungkin. Teori ini sejalan dengan hasil penelitian Qodri (2006) dan 

Muljayanti (2008). dan Dengan demikian NPL diprediksi berpengaruh negatif terhadap 

kredit perbankan.  

 

2.4 Rerangka Penelitian 

Skema 2.2 Rerangka Penelitian 
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Non performing Loan (NPL) 
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Rerangka berpikir penulis dalam penelitian ini yaitu dengan variabel Independen 

BI rate, karakteristik keuangan bank serta risiko kredit bank, seberapa besar dapat 

mempengaruhi variabel dependennya yakni penyaluran kredit pada perbankan di 

Indonesia. 

  

2.5 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis, maka hipotesis yang diajukan adalah: 

1. BI rate 

H1 : BI rate berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit perbankan 

2. Karakteristik keuangan bank 

H2 : Likuiditas berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit perbankan 

H3 : Capitalization berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit perbankan 

H4 : Asset size berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit perbankan 

3. Non Performing Loan (NPL) 

H5 : NPL berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit perbankan 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Sumber Data, Sampel dan Cara Pengumpulan Data 

Data yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif yang 

berupa data sekunder. Untuk melihat proses kebijakan moneter melalui bank lending 

channel maka variabel dependen yang dipergunakan di dalam penelitian adalah kredit 

(L) dari masing-masing bank. Sedangkan untuk variabel independennya adalah tingkat 

suku bunga BI, ukuran dan kekuatan neraca bank yang meliputi Liquidity (LIQ), 

Capitalization (CA), dan Asset Size (A), Non Performing Loan (NPL). 

Data perbankan yang dipergunakan di dalam penelitian ini, diperoleh dari 

Direktori Perbankan Indonesia dari tahun 2006-2010. Objek dalam penelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling yaitu : 

1. Objek yang diteliti adalah 3 jenis bank umum, meliputi Bank Persero, BUSN 

Devisa, dan BPD yang mewakili 84,87% penyaluran kredit di Indonesia pada 

bulan Januari 2011. 

2. Bank yang diteliti adalah bank yang beroperasi selama periode 2006-2010. 

3. Bank yang diteliti adalah Bank Konvensional, sehingga Bank berbasis Syariah 

tidak termasuk. 

4. Bank yang mengalami kasus pelanggaran, yaitu Bank Century atau Bank Mutiara 

tidak termasuk. 
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Data-data yang diperlukan di dalam penelitian ini, diperoleh dari beberapa 

sumber, antara lain : 

Tabel 3.1 Sumber Data 

Variabel Sumber Data 

Lit Neraca Bank (Indonesian Banking Indicator) 

it-1 SEKI (Statistik, Ekonomi dan Keuangan Indonesia) 

LIQit Neraca Bank (Indonesian Banking Indicator) 

CAit Neraca Bank (Indonesian Banking Indicator) 

Ait Neraca Bank (Indonesian Banking Indicator) 

NPLit Kualitas Aktiva Produktif Bank (Indonesian Banking Indicator) 

 

3.2 Spesifikasi Model dan Variabel 

Penelitian yang dilakukan ini untuk menganalisis perubahan kebijakan moneter 

jalur kredit perbankan terhadap penyaluran kredit yang dilakukan terhadap Bank Persero, 

Bank Umum Swasta Nasional Devisa dan Bank Pembangunan Daerah di Indonesia 

selama periode waktu 2006-2010. Di dalam penelitian ini akan menggunakan variabel 

spesifik bank dan variabel ekonomi dan melihat pengaruhnya terhadap penyaluran 

kredit. Penelitian ini mengadopsi penelitian yang dilakukan oleh Muljayanti (2008: 44). 

Adapun model regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

lnLit = β0 + β1it-1 + β2LIQit + β3CAit  + β4Ait + β5NPLit + εit 
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Tabel 3.2 Deskripsi Variabel dalam Model Penelitian 

Variabel Keterangan 

Variabel Dependen 

Lit Kredit bank i pada tahun t 

Variabel Independen 

it-1 Tingkat suku bunga BI 

LIQit Rasio antara kredit terhadap dana pihak ketiga (tabungan, deposito, giro) i 

pada tahun t 

CAit Rasio antara ekuitas terhadap total aset i pada tahun t 

Ait Rasio antara total aset i pada tahun t terhadap total aset bank i (relative bank 

size) 

NPLit Rasio Non Performing Loan bank i pada tahun t terhadap total aset bank i 

 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel 

dependen dan variabel independen. Definisi operasional variabel tersebut adalah : 

 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pinjaman atau 

kredit yang diberikan oleh bank. Pentingnya variabel ini untuk dijadikan sebagai 

response variable adalah mengingat peran bank umum sebagai sebuah lembaga 

intermediasi yang antara lain tugasnya menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk 

pinjaman. 

 

 

 

PENGARUH BI..., CAROLINA APRIASTI, Ak.-IBS, 2011



3.3.2 Variabel Independen 

a. BI rate 

Merupakan variabel suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau 

stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan 

kepada publik, yaitu BI rate. 

b. Liquidity (LIQ) 

Variabel independen yang digunakan untuk menunjukkan besarnya likuiditas 

yang dimiliki oleh bank i pada waktu t, yang dapat dihitung melalui rasio loan to 

deposit ratio (LDR) antara jumlah kredit yang disalurkan terhadap jumlah dana 

pihak ketiga yang terdiri dari tabungan, deposito dan giro bank i pada waktu t. 

Rasio likuiditas dapat dilihat sebagai berikut
 : 

LIQ  =      Jumlah kredit 

             Dana pihak ketiga 

c. Capitalization (CA) 

Variabel independen yang menunjukkan ukuran modal yang dimiliki oleh 

bank i pada waktu t. Rasio modal dihitung sebagai berikut : 

 

d. Asset size (A) 

Merupakan variabel independen yang digunakan untuk menunjukkan pangsa 

pasar suatu bank di dalam industri perbankan. Indikator yang digunakan adalah 

porsi aset bank i pada tahun t terhadap total aset perbankan tahun t secara 

keseluruhan. 
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e. Non Performing Loan (NPL) 

Variabel independen yang menunjukkan besarnya risiko kredit yang harus 

dihadapi oleh bank. Variabel ini dihitung sebagai berikut :  

           

 

3.4 Metode Pengolahan Data Panel 

 Data panel merupakan data gabungan antara data antar waktu (time series) dan 

antar individu (cross section), yang dikumpulkan secara cross section dan diikuti pada 

periode waktu tertentu. 

 Greene (2003) mencatat bahwasanya penggunaan data panel di dalam penelitian 

ekonometri memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan menggunakan data time 

series atau cross section. Keuntungan tersebut antara lain : 

1. Dapat mengontrol heterogenitas yang dibawa oleh unit individu yang akan 

diestimasi. 

2. Penggabungan antara observasi time series atau cross section, membuat data panel 

memberikan data yang lebih informatif, data memiliki variabilitas yang besar 

sehingga meningkatkan degree of freedom (derajat kebebasan), menghindari 

kolinearitas diantara variabel, yang dapat menghasilkan estimasi ekonometri yang 

lebih efisien. 

3. Dengan mempelajari observasi cross section secara berulang-ulang maka data 

panel lebih sesuai untuk digunakan dalam mempelajari dinamika perubahan. 

Misalnya dalam melakukan pengamatan mengenai perputaran pekerjaan atau 

mobilitas tenaga kerja yang akan lebih baik jika dipelajari dengan menggunakan 

data panel. 

NPL 
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4. Data panel dapat mendeteksi dan mengukur dengan lebih baik dampak yang tidak 

cukup diobservasi oleh pure cross section atau pure time series. 

5. Data panel memungkinkan untuk mempelajari perilaku model yang lebih rumit. 

6. Data panel dapat meminimalkan bias yang mungkin terjadi apabila jumlah 

observasi sangat banyak. 

Di dalam penelitian Greene (2003), data panel dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, 

yaitu : 

1. Pendekatan Kuadrat Terkecil (Pooled Least Square) 

  Pendekatan ini tak ubahnya dengan membuat regresi dengan menggunakan 

data time series atau cross section. Namun untuk membuat data panel, sebelum 

membuat regresi harus dilakukan penggabungan data cross section dengan data 

time series (pooled data). Metode ini merupakan metode yang paling sederhana 

dalam melakukan pengolahan data panel. Model data panel dapat dituliskan 

sebagai berikut : 

   Yit = α + β Xit + εit  i = 1,2,3,...,N ;  t = 1,2,3,...,T 

Metode ini dilakukan dengan menggabungkan data time series atau cross section 

dan menggunakan pendekatan OLS untuk melakukan estimasi pada parameternya. 

Sehingga hal ini mengakibatkan model tersebut mempunyai intercept α dan slope β 

yang sama untuk setiap individu. Dengan memasukkan komponen error maka 

proses estimasi dilakukan secara terpisah antara setiap unit cross section yang 

berakibat akan diperoleh persamaan sebanyak T persamaan yang sama. Demikian 

juga sebaliknya, akan diperoleh juga persamaan time series sebanyak N persamaan 

untuk setiap T observasi. Namun parameter α dan β yang konstan dan efisien akan 

dapat diperoleh dalam regresi yang melibatkan sebanyak N x T observasi. 
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2. Pendekatan Efek Tetap (Fixed Effect) 

  Adanya variabel-variabel yang tidak semuanya masuk di dalam persamaan 

model, akan memungkinkan adanya intercept yang tidak konstan, atau bisa pula 

dikatakan bahwa intercept ini mungkin akan berubah untuk setiap individu antar 

waktu karena adanya perbedaan karakteristik antar individu dan antar waktu. 

Metode ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah dapat membedakan 

efek individual dan efek waktu, selain itu juga tidak perlu mengasumsikan bahwa 

komponen error tidak berkolerasi dengan variabel bebas yang mungkin sulit 

dipenuhi. 

3. Pendekatan Efek Acak (random Effect) 

  Adanya perbedaan karakteristik antar individu dan antar waktu akan 

diakomodasikan pada error. Dengan menggunakan model ini maka akan membuat 

derajat kebebasan semakin berkurang, sehingga parameter yang diestimasi menjadi 

lebih efisien. 

Maddala (2006) menjelaskan 2 jenis data panel selain yang disebutkan 

sebelumnya, yaitu : 

1. Seemingly Unrelated Regression Model (SUR) 

SUR adalah model yang equicorrelated. Di dalam model ini, error bersifat 

independent over time tetapi memiliki hubungan cross-section units : 

  Cov (uit, ujs) = σij jika t = s 

            = 0 jika t ≠ s 

Jenis korelasi ini akan muncul jika ada variabel yang dihilangkan yang berlaku 

umum atas semua perhitungan. Jika kita memiliki N yang besar dan T yang kecil, 

maka metode ini tidak feasible. Metode ini tepat hanya jika error yang dihasilkan 

oleh distribusi multivariat yang benar. 
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2. Random Coefficient Model 

Berdasarkan model  

  Yit = αi + βixit + uit  i = 1, 2, ..., N 

      T = 1, 2, ..., T 

Di dalam model komponen varian αi merupakan diberlakukan secara acak dan        

βi = β untuk semua i; intercept nya acak dan koefisien slope nya semua sama. 

 

3.5 Pemilihan dan Pengujian Model dalam Data Panel 

Perlu adanya pengujian yang dilakukan untuk memilih model yang tepat untuk 

melakukan pengolahan data panel. Observasi mengenai kriteria pemilihan pendekatan 

pada data panel yang disebutkan Gujarati (2003: 650) : 

 Jika data panel yang dimiliki jumlah waktu (T) yang lebih besar dibandingkan 

jumlah individu (N) maka penggunaan metode fixed effect akan lebih baik. 

 Apabila komponen error secara individual berkolerasi dengan variabel bebas X 

maka parameter yang diperoleh dengan metode fixed effect tidak akan bias. Jika 

menggunakan metode random effect maka parameter yang diperoleh akan bias. 

 Jika data panel memiliki jumlah waktu (T) lebih kecil dibandingkan dengan jumlah 

individu (N) maka lebih baik jika menggunakan metode random effect. 

 Jika N lebih besar dari pada T diyakini bahwa unit cross section diambil secara 

acak, sehingga digunakan random effect. Namun apabila pemilihan unit cross 

section diambil tidak secara acak, maka dapat digunakan metode fixed effect. 

Namun terdapat pengujian formal yang dapat pula digunakan untuk menentukan 

model. Dalam penelitian Greene (2003), pengujian tersebut antara lain :  
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1. Chow test 

Dinamakan Chow test karena kali pertama ditemukan oleh Gregory Chow. Chow 

test digunakan untuk memilih model antara Pooled Least Square (PLS) dengan 

fixed effect. 

 

Dimana : 

RRSS : Restricted Residual Sum Square 

URSS : Unrestricted Sum of Squares 

T  : jumlah data time series 

N : jumlah data cross-section 

K : jumlah independent variable 

Sedangkan hipotesa yang dipakai adalah : 

H0 = model Pooled Least Square 

H1 = model fixed effect 

Tolak H0 jika F hitung > F tabel 

Pengujian yang dilakukan dengan menggunakan F-statistik, jika F-statistik hasil 

pengujian lebih dari F tabel maka hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak sehingga 

model yang harus digunakan adalah model fixed effect. 

2. Hausman test 

Hausman test adalah tes statistik ekonometri yang ditemukan oleh Hausman. 

Pengujian statistik ini digunakan untuk melakukan pemilihan model antara random 

effect dan fixed effect. Adapun hipotesisnya adalah : 

H0 =  model Random Effect 

H1 = model fixed effect 
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Tolak H0 jika Chi-square hitung > Chi-square tabel 

Penolakan terhadap statistik Hausman tersebut berarti penolakan terhadap model 

random effect. 

3. The Breusch-Pagan LM test 

Merupakan tes statistik yang digunakan untuk memilih model antara Pooled Least 

Square (PLS) dan Random effect. Adapun hipotesa yang dipergunakan di dalam tes 

statistik ini adalah 

H0 =  model Pooled Least Square 

H1 = model random effect 

Tolak H0 jika Chi-square hitung > Chi-square tabel 

Dasar penolakan H0 menggunakan statistik LM test yang berdasarkan distribusi 

Chi-square. Adanya penolakan statistik LM test menunjukkan bahwa model yang 

sebaiknya digunakan adalah random effect. 

 

3.6 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum pengujian hipotesis, terlebih dahulu adalah menganalisa apakah terdapat 

penyimpangan asumsi klasik pada model yang digunakan dalam penelitian ini. Uji 

asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Maddala, 2005) : 

1. Uji Heteroskedastis 

Heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana di dalam suatu persamaan regresi 

berganda, model tersebut memiliki varians yang tidak konstan dan berubah-ubah. 

2. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual berdistribusi 

atau tidak. Berdasarkan dalil limit pusat (central limit theorem), ada 

kecenderungan residual yang terjadi sebenarnya menyebar secara normal. Jika 
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residual ε, merupakan jumlah residual dari beberapa sumber maka apapun sebaran 

peluang masing-masing residual itu, akan mendekati sebaran normal bila 

komponen residual-nya semakin banyak. 

3. Uji Autokorelasi 

Asumsi berikutnya yang harus terpenuhi yaitu tidak adanya korelasi antar error. 

Kendall, dkk dalam Gujarati (2003) mendefinisikan autokorelasi sebagai korelasi 

antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti pada 

data time series) atau ruang (seperti pada data cross-sectional). Dalam konteks 

regresi, model regresi klasik mengasumsikan bahwa residual tidak mengandung 

autokorelasi, atau E(eiej) = 0 di mana i ≠ j.  

4. Uji Multikoliniearitas  

Uji ini dilakukan untuk melihat seberapa eratnya hubungan antar variabel bebas. 

Model yang baik seharusnya tidak terjadi di antara variabel independennya. Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi adalah untuk 

menggunakan analisis matrik korelasi antar variabel bebas. 

 

3.7 Uji Signifikansi 

Gujarati (2003) di dalam bukunya menjelaskan uji signifikansi terdiri dari : 

1. Uji-t (uji signifikansi secara parsial) 

Pendekatan interval kepercayaan (The Confidence-Interval approach) dari 

penelitian ini adalah one-sided or one-tail test. Terkadang kita memiliki teorikal 

atau hasil penelitian terdahulu yang menguatkan ekspektasi tentang hasil penelitian 

yang akan dilakukan, sehingga hipotesis alternatif one-sided lebih baik 

dibandingkan two-sided. Hipotesis one-side dibagi menjadi 2 yaitu: 
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a. Right-Tail 

Yaitu ketika kita mempunyai hipotesis lebih besar dari apa yang berlaku 

H0  : βj ≤ βj* 

Ha  : βj > βj* 

dimana βj* adalah hipotesis numerical value dari βj 

b. Left-Tail 

Yaitu ketika kita mempunyai hipotesis lebih kecil dari apa yang berlaku 

H0  : βj ≥ βj* 

Ha  : βj < βj* 

dimana βj* adalah hipotesis numerical value dari βj 

2. Uji-F (uji model secara keseluruhan) 

Uji-F diuji berdasarkan distribusi probabilitas F, dapat digunakan juga untuk 

menguji regresi yang signifikan. Hanya dengan menggunakan satu variabel 

independent, uji-F akan menunjukkan kesimpulan yang sama dengan uji-t, yaitu 

jika uji-t mengindikasikan β1 ≠ 0 dan menunjukkan hubungan yang signifikan, 

maka uji-F juga mengindikasikan hubungan yang signifikan. Tetapi dengan 

variabel bebas yang lebih dari satu, hanya uji-F yang dapat digunakan untuk 

menguji hubungan signifikan secara keseluruhan. Alasan uji-F digunakan adalah 

untuk menentukan apakah hubungan regresi akan signifikan secara statistik 

berdasarkan pengembangan dua estimasi bebas dari σ
2
, yaitu MSR dan MSE.  

Adapun hipotesisnya adalah : 

H0  : βj = 0 

Ha  : βj ≠ 0 

Uji statistiknya adalah : 

F      = MSR / MSE 

MSR = SSR / k dan MSE = SSE / (n-k-l) 
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Dimana : 

MSR : Mean Squares Regression 

MSE : Mean Squares Error 

SSR : Sum of Squared Regression 

SSE : Sum of Squared Error 

n  : jumlah sampel 

k  : jumlah variabel independen 

dan aturan tolakannya : 

Pendekatan p-value  : Tolak H0 jika p-value ≤ α 

Pendekatan critical value : Tolak H0 jika F ≥ Fα 

Dimana Fα didasarkan pada distribusi F dengan  1 degree of freedom di dalam 

numeratornya dan n – 2 degrees of freedom di dalam numeratornya. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 Dalam bab ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan hasil pengolahan 

data dan pembahasan dari hasil pengolahan data tersebut. Adapun pembahasan yang 

dimaksud meliputi : deskripsi hasil penelitian, pengujian asumsi klasik, pengujian 

variabel independen secara parsial dan simultan dengan model regresi, pembahasan dan 

implikasi manajerial. 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu : 

1. Objek yang diteliti adalah 3 jenis bank umum, meliputi Bank Persero, BUSN 

Devisa, dan BPD yang mewakili 84,87% penyaluran kredit di Indonesia pada 

bulan Januari 2011. 

2. Bank yang diteliti adalah bank yang beroperasi selama periode 2006-2010. 

3. Bank yang diteliti adalah Bank Konvensional, sehingga Bank berbasis Syariah 

tidak termasuk. 

4. Bank yang mengalami kasus pelanggaran, yaitu Bank Century / Bank Mutiara 

tidak termasuk. 

Penelitian menggunakan 10 waktu amatan (N = 10) (semi anual periode 2006-

2010). Seperti yang telah disebutkan di atas, bank yang dijadikan objek penelitian 

meliputi Bank Persero, BUSN Devisa, dan BPD dengan jumlah konstan n = 56 setiap 

tahunnya. Jumlah Bank Umum yang dijadikan sebagai objek penelitian yaitu : 
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Tabel 4.1 Jumlah Objek Penelitian 

Jenis Bank 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

Bank Persero 4 4 4 4 4 

BUSN Devisa 26 26 26 26 26 

BPD 26 26 26 26 26 

Jumlah 56 56 56 56 56 

Data : Bank Indonesia yang telah diolah 

 

4.2 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran umum dari variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis deskriptif dilakukan terhadap 560 

observasi. Dari Tabel 4.2 di bawah ini dapat dilihat nilai minimum, nilai maksimum, 

rata-rata, dan standar deviasi untuk masing-masing variabel bebas. Rata-rata yang 

digunakan merupakan rata-rata tertimbang dari keseluruhan nilai untuk setiap variabel 

penelitian.  

Tabel 4.2 Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

L 560 25.89276 33.11609 29.1047 1.631371 

SBI 560 .065 .125 .085 .018891 

LIQ 560 .1711 1.2959 .707668 .2129 

CA 560 .0006 .985 .112694 .073196 

A 560 .000193 .1596 .014297 .029124 

NPL 560 .0009 .2666 .030002 .028309 

Data : Diolah, 2011 

Variabel L memiliki nilai maksimum dan minimum masing-masing sebesar 33,12 

dan 25,89. Rata-rata dari variabel L adalah 29,1047 dengan standar deviasi sebesar 
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1,6314. Standar deviasi terlihat lebih kecil dari rata-ratanya, sehingga dapat dikatakan 

bahwa nilai L tidak begitu bervariasi untuk setiap observasi. 

Variabel SBI memiliki nilai maksimum dan minimum masing-masing sebesar 

0,125 dan 0,065. Rata-rata dari variabel SBI (BI rate) adalah 0,085 dengan standar 

deviasi sebesar 0,018891. Standar deviasi terlihat lebih kecil dari rata-ratanya, sehingga 

dapat dikatakan bahwa nilai BI rate tidak begitu bervariasi untuk setiap observasi. 

Variabel LIQ memiliki nilai maksimum dan minimum masing-masing sebesar 

1,30 dan 0,17. Rata-rata dari variabel LIQ adalah 0,7077 dengan standar deviasi sebesar 

0,21290. Standar deviasi terlihat lebih kecil dari rata-ratanya, sehingga dapat dikatakan 

bahwa nilai LIQ tidak begitu bervariasi untuk setiap observasi. 

Variabel CA memiliki nilai maksimum dan minimum masing-masing sebesar 

0,98 dan 0,0006. Rata-rata dari variabel CA adalah 0,1127 dengan standar deviasi 

sebesar 0,07320. Standar deviasi terlihat lebih kecil dari rata-ratanya, sehingga dapat 

dikatakan bahwa nilai CA tidak begitu bervariasi untuk setiap observasi. 

Variabel A memiliki nilai maksimum dan minimum masing-masing sebesar 0,16 

dan 0,0002. Rata-rata dari variabel A adalah 0,0143 dengan standar deviasi sebesar 

0,02912. Standar deviasi terlihat lebih besar dari rata-ratanya, sehingga dapat dikatakan 

bahwa nilai A cukup bervariasi untuk setiap observasi. 

Variabel NPL memiliki nilai maksimum dan minimum masing-masing sebesar 

0,27 dan 0,0009. Rata-rata dari variabel NPL adalah 0,03 dengan standar deviasi sebesar 

0,02831. Standar deviasi terlihat lebih kecil dari rata-ratanya, sehingga dapat dikatakan 

bahwa nilai NPL tidak begitu bervariasi untuk setiap observasi. 
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4.3 Analisis Inferensia 

Analisis inferensia yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi data 

panel. Dengan data cross section sebanyak 56 perusahaan dan series waktu selama 10 

semester, sehingga total observasi pada penelitian ini adalah sebanyak 560. Regresi data 

panel terdiri dari tiga model, yaitu common effect, fixed effect, dan random effect. Untuk 

pemilihan model terbaik dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu uji-F untuk memilih 

antara common effect atau fixed effect, uji LM untuk memilih antara comon effect atau 

random effect, dan uji hausman untuk memilih antara fixed effect dan random effect. 

Berikut akan dipaparkan tahapan pemilihan model terbaik dari regresi data panel. 

 

4.3.1 Pemilihan Model Terbaik 

a. Signifikansi fixed effect (common effect vs fixed effect) 

Pengujian ini di bawah hipotesis nol yang manyatakan bahwa slope dan 

intersep adalah sama atau dengan kata lain model estimasi common effect lebih 

baik daripada fixed effect. Statistik uji yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

 RSS1  : sum square resid dari common effect 

 RSS2 : sum square resid dari fixed effect 

 n : jumlah cross section 

 t : jumlah series waktu 

 k : jumlah parameter 

Hasil F hitung akan mengikuti distribusi statistik F dengan derajat bebas   

(n-1) dan (nt-n-k). jika nilai F hitung lebih besar daripada F tabel pada tingkat 

signifikansi tertentu, maka hipotesis nol akan ditolak, yang berarti asumsi koefisien 
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intersep dan slope adalah sama-sama tidak berlaku, sehingga teknik regresi data 

panel dengan fixed effect lebih baik dari model regresi data panel dengan common 

effect. 

Dari hasil penghitungan diperoleh hasil bahwa nilai F hitung adalah sebesar 

200,353116, sedangkan F tabel adalah sebesar 1,2599. Atau bisa juga 

memperhatikan probability yang dihasilkan sebesar 0,000 (<0,05). Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% 

teknik regresi panel dengan fixed effect lebih baik daripada common effect. 

b. Signifikansi random effect (common effect vs random effect) 

Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis nol bahwa intersep bukan 

merupakan variabel random atau stokastik atau dengan kata lain H0 menyatakan 

bahwa random effect lebih baik dibandingkan common effect. Statistik uji yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

LM =  

eit  : residual dari teknik regresi data panel dengan common effect. 

Hasil LM akan mengikuti distribusi statistik chi-square dengan derajat 

bebas (1). Jika nilai LM lebih besar daripada chi-square tabel pada tingkat 

signifikansi tertentu, maka hipotesis nol akan ditolak, yang berarti asumsi intersep 

bukan merupakan variabel random tidak diterima, sehingga teknik regresi data 

panel dengan random effect lebih baik dari model regresi data panel dengan 

common effect. 

Dari hasil penghitungan diperoleh hasil bahwa nilai LM adalah sebesar 

2052,333, sedangkan chi-square (df = 1) adalah sebesar 3,841. Dengan demikian 
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dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% teknik 

regresi panel dengan random effect lebih baik daripada common effect. 

c. Uji Hausman (random effect vs fixed effect) 

Pengujian Hausman bertujuan untuk melakukan pemilihan antara model 

random effect atau fixed effect. Pengujian ini berada di bawah H0 bahwa random 

effect lebih baik daripada fixed effect. Statistik uji Hausman akan mengikuti 

distribusi chi-square dengan derajat bebas k (jumlah parameter). Jika nilai statistik 

uji Hausman lebih besar dari chi-square tabel atau jika probability hausman test 

lebih kecil dari 0,05, maka kita dapat menolak H0. 

Dari hasil eviews 6.0 diperoleh hasil statistik Hausman sebesar 25,657719 

sedangkan nilai chi-square (df = 8) adalah 15,50731. Probability statistik Hausman 

adalah 0,0008 (<0,05) sehingga diperoleh kesimpulan bahwa teknik regresi data 

panel dengan fixed effect lebih baik daripada teknik regresi data panel dengan 

random effect.  

Selanjutnya, untuk model estimasi data panel terpilih akan dilakukan 

pengujian untuk memilih estimator dengan struktur varians-kovarians dari residual 

yang lebih baik (hal ini dilakukan  jika teknik regresi data panel dengan fixed effect 

yang terbaik). 

 

4.4 Pengujian Asumsi Klasik 

4.4.1  Uji Heteroskedastisitas 

Selain masalah pemilihan model estimasi regresi data panel, masalah lain yang 

dijumpai dalam regresi data panel adalah menentukan struktur varians-kovarians dari 

residual yang lebih baik. Terdapat beberapa metode yang sesuai dengan asumsi pada 

struktur varians-kovarians tersebut, yaitu : asumsi homoskedastik, asumsi struktur 
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heteroskedastik dan tidak ada cross sectional correlation, asumsi struktur heteroskdastik 

dan ada cross sectional (semmingly uncorrelated regression/SUR), dan asumsi struktur 

adanya autokorelasi antar waktu pada error term. 

Pemeriksaan asumsi yang dilakukan pada penelitian ini hanya terbatas pada 

asumsi homoskedastik atau heteroskedastik pada struktur varians-kovarians. Pengujian 

ada tidaknya serial correlation tidak dilakukan karena uji ini hanya bisa dilakukan jika 

jumlah cross section (n) lebih kecil dari time series (t). 

Pemilihan estimator terhadap struktur varians kovarians dilakukan dengan 

menggunakan statistik uji LM di bawah H0 bahwa varians-kovarians memiliki struktur 

homoskedastik. Uji LM ini akan mengikuti distribusi chi-square dengan derajat bebas 

(n-1) pada tingkat signifikansi tertentu. Jika nilai LM lebih besar dari nilai tabel dari chi-

square maka H0 ditolak. Statistik uji yang digunakan adalah sebagai berikut: 

   LM = ~ 
 

Hasil penghitungan LM diperoleh nilai sebesar 256,3113 sedangkan chi-square 

(df = 55) hanya senilai 73,31. Dengan demikian dapat diambil keputusan bahwa struktur 

varians-kovarians residual bersifat heteroskedastik, sehingga estimator yang lebih baik 

yaitu menggunakan fixed effect cross section weight. Berdasarkan tahapan pemilihan 

model terbaik di atas, maka model terbaik pada penelitian ini adalah teknik analisis 

regresi data panel dengan fixed effect cross section weight.  

 

4.4.2  Uji Normalitas 

Pengujian normalitas pada penelitian ini dilakukan terhadap residual masing-

masing perusahaan. Hal ini dapat dilakukan mengingat model yang terpilih merupakan 

teknik analisis data panel fixed effect dengan asumsi heteroskedastik (memakai 
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penimbang cross section weight). Uji normalitas yang dilakukan pada penelitian ini 

adalah untuk residual. 

Grafik 4.1 Uji Normalitas Residual 
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   Data : Diolah, 2011 

 

Dengan menggunakan statistik uji Jarque-Bera, jika nilai statistik uji kurang dari 2 atau 

probability lebih besar dari 0,05 maka H0 yang menyatakan bahwa residual berdistribusi 

normal tidak dapat ditolak. Walaupun hasil di atas menunjukkan J-B > 2, namun 

probability nya > 0,05 sehingga data yang diteliti berdistribusi normal. 

 

4.4.3  Uji Autokorelasi 

Menurut Gujarati (2004: 646) dalam penelitian Lantasi (2008: 48) bahwa 

beberapa asumsi klasik OLS perlu dilakukan penyesuaian dalam regresi dengan 

menggunakan data panel, dengan setiap koefisien dalam model tidak berubah seiring 

waktu dan untuk setiap variabel cross section, salah satunya adalah dengan 

mengasumsikan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Oleh karena itu, model penelitian 

dianggap tidak memiliki masalah autokorelasi. 

 

PENGARUH BI..., CAROLINA APRIASTI, Ak.-IBS, 2011



4.4.4  Uji Multikolinearitas 

Menurut Gujarati (2004: 646) dalam penelitian Lantasi (2008: 48) pengujian 

terhadap pelanggaran masalah ini juga tidak perlu dilakukan karena data yang digunakan 

adalah data panel. Namun pada penelitian ini tetap dilakukan uji multikolinearitas. Salah 

satu pengujian yang bisa dilakukan terhadap masalah ini adalah dengan menggunakan 

matriks korelasi.  

Adapun multikolinearitas sempurna merupakan salah satu pelanggaran terhadap 

asumsi klasik, namun keberadaan multikolinearitas tinggi akan mengakibatkan koefisien 

dari setiap variabel akan memiliki variance dan covariance yang sangat besar sehingga 

mengakibatkan estimasi secara tepat sulit dilakukan meski model penelitian tetap BLUE.  

Tabel 4.3 Matriks Korelasi Uji Multikolinearitas 

 L SBI LIQ CA A NPL 

L  1.000000 -0.174765  0.165497 -0.202749  0.741486  0.124686 

SBI -0.174765  1.000000 -0.322712 -0.045700  0.000325  0.138330 

LIQ  0.165497 -0.322712  1.000000  0.249082 -0.075067  0.024103 

CA -0.202749 -0.045700  0.249082  1.000000 -0.082955 -0.010126 

A  0.741486  0.000325 -0.075067 -0.082955  1.000000  0.296481 

NPL  0.124686  0.138330  0.024103 -0.010126  0.296481  1.000000 
 

Data: Diolah, 2011 

 

Jika ada korelasi yang lebih besar dari 0.85 maka dideteksi terdapat masalah 

multikolinieritas. Namun karena tidak ada korelasi > 0.85 maka data tersebut tidak 

terdapat masalah multikolinieritas. 
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4.5  Analisis Regresi Data Panel (Fixed effect dengan Cross section weight) 

Ringkasan statistik dari model terbaik tersebut disajikan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.4 Model Akhir Fixed Effect dengan Heteroskedastisitas 

(Cross Section Weights) 

Variable Coefficient t-Statistic Prob.  

C 28.88808 421.6813 0.000 

SBI? -9.226862 -28.65209 0.000 

LIQ? 1.323667 24.86398 0.000 

CA? -0.896948 -3.636349 0.0003 

A? 13.89058 5.415908 0.000 

NPL? -1.110788 -3.112825 0.0020 

Adjusted R-squared 0.994130 

Durbin Watson stat 1.575905 

F-statistic 1578.867 

Prob(F-statistic) 0.000 

 Data : Diolah, 2011 

Hasil analisis dan pengujian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Uji F (simultan) 

Pada tabel di atas diperoleh probability dari uji F sebesar 0,000 (<0,05) 

yang artinya bahwa dengan tingkat kepercayaan 95% keseluruhan variabel 

independen yaitu SBI, Likuiditas, Capitalization, Asset size, dan NPL secara 

bersama-sama terbukti signifikan mempengaruhi variabel dependen kredit.  

b. Koefisien Determinasi (Adjusted R-Square) 

Dengan memperhatikan nilai adjusted R-Square sebesar 0,99413 maka 

dapat dinyakatan bahwa 99,413% variasi kredit dapat dijelaskan oleh variasi dari 

variabel independennya. Besarnya koefisien ini dirasakan wajar mengingat semua 

variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. Sisanya yaitu 0,587% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model. 
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c. Uji-t (Parsial) 

Uji parsial dapat dilakukan dengan memperhatikan nilai probability dari 

masing-masing variabel independen. Dari Tabel 4.4 dapat disusun persamaan 

regresi linier berganda sebagai berikut: 

lnLit = 28,89 – 9,23 it-1 + 1,32 LIQit – 0,897 CAit  + 13,89 Ait  - 1,11 NPLit + εit         

                                                                                                                                        

Dari hasil uji – t dapat dilakukan pembahasan hipotesis yang diajukan sebagai 

berikut : 

1. H1: SBI berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit perbankan. 

Variabel BI rate memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 (<0,05) artinya 

adalah dengan tingkat kepercayaan 95% dapat dinyatakan bahwa BI rate 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran kredit. Tanda 

koefisien antara kedua variabel ini yang negatif menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang tidak searah. Artinya jika variabel BI rate meningkat 1%, 

akan menyebabkan penurunan pada kredit sebesar 9,227%. Dengan demikian 

hipotesis tidak dapat ditolak. 

2. H2: Likuiditas berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit perbankan. 

Variabel LIQ memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 (<0,05) artinya 

adalah dengan tingkat kepercayaan 95% dapat dinyatakan bahwa LIQ 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel penyaluran kredit. 

Tanda koefisien antara kedua variabel ini yang positif menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang searah. Artinya jika variabel LIQ meningkat 1%, 

akan menyebabkan peningkatan pada kredit sebesar 1,324%. Dengan 

demikian hipotesis tidak dapat ditolak. 
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3. H3: Capitalization berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit 

perbankan. 

Variabel CA memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0003 (<0,05) artinya 

adalah dengan tingkat kepercayaan 95% dapat dinyatakan bahwa CA 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel penyaluran kredit. 

Tanda koefisien antara kedua variabel ini yang negatif menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang berlawanan. Artinya jika variabel CA meningkat 

1%, akan menyebabkan penurunan pada kredit sebesar 0,897%. Dengan 

demikian hipotesis ditolak. 

4. H4: Asset size berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit perbankan. 

Variabel A memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 (<0,05) artinya 

adalah dengan tingkat kepercayaan 95% dapat dinyatakan bahwa A memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel penyaluran kredit. Tanda 

koefisien antara kedua variabel ini yang positif menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang searah. Artinya jika variabel A meningkat 1%, akan 

menyebabkan kenaikan pada kredit sebesar 13,891%. Dengan demikian 

hipotesis tidak dapat ditolak. 

5. H5: NPL berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit perbankan. 

Variabel NPL memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0020 (<0,05) artinya 

adalah dengan tingkat kepercayaan 95% dapat dinyatakan bahwa NPL 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel penyaluran kredit. 

Tanda koefisien antara kedua variabel ini yang negatif menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang berlawanan. Artinya jika variabel NPL meningkat 

1%, akan menyebabkan penurunan pada kredit sebesar 1,111%. Dengan 

demikian hipotesis tidak dapat ditolak. 
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4.6 Pembahasan 

4.6.1  Variabel BI rate 

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa perubahan suku bunga BI selama 

periode penelitian mempengaruhi penyaluran kredit perbankan secara signifikan, dan 

memiliki pengaruh negatif. Jika suku bunga BI naik, maka akan mendorong penurunan 

jumlah kredit yang disalurkan dalam tingkat yang signifikan (H1: BI rate berpengaruh 

negatif terhadap penyaluran kredit perbankan, tidak dapat ditolak). 

Sesuai dengan teori yang dijabarkan oleh Indiastuti dalam Economic Review 

(2010) dan yang telah dirumuskan oleh BI dalam transmisi kebijakan moneter, suku 

bunga BI merupakan alat kebijakan moneter untuk mengendalikan uang beredar. Jika BI 

menginginkan turunnya uang beredar, maka BI akan menaikkan suku bunga BI. Hal 

tersebut akan mendorong bank menaikkan suku bunga PUAB dan mendorong bank 

untuk meningkatkan sumber pendanaan melalui DPK, sehingga cost of loanable fund 

bank semakin tinggi. Oleh sebab itu, bank akan meningkatkan suku bunga kreditnya 

untuk menutup cost of loanable fund tersebut. Nasabah DPK akan tertarik untuk 

menyimpan uangnya di bank, namun nasabah kredit semakin enggan untuk mengajukan 

kreditnya. Hal ini nantinya akan berdampak pada turunnya uang beredar di masyarakat. 

Begitu pula sebaliknya. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan teori tersebut, dengan 

tingkat koefisien yang besar yaitu 9,227. Jadi selama periode penelitian, BI rate cukup 

kuat dalam mempengaruhi pertumbuhan kredit. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Alfaro, dkk (2003) bahwa 

indikator kebijakan moneter memiliki pengaruh yang signifikan terhadap seluruh jenis 

kredit. Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan Qodri (2006) dan Muljayanti (2008) 

yang hasil penelitiannya adalah tingkat suku bunga BI memiliki hubungan negatif 

dengan penyaluran kredit, namun menurut Muljayanti (2008) hasilnya tidak signifikan. 
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4.6.2 Variabel Karakteristik Keuangan Bank 

a. Variabel Likuiditas 

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan atau 

penurunan likuiditas, dalam hal ini tercermin dalam tingkat LDR selama 

periode penelitian mempengaruhi penyaluran kredit perbankan secara 

signifikan, dan memiliki pengaruh positif. Jika likuiditas tinggi, maka akan 

mendorong peningkatan jumlah kredit yang disalurkan dalam tingkat yang 

signifikan (H2: Likuiditas berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit 

perbankan, tidak dapat ditolak). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan Siamat (2005) yang mengatakan 

bahwa bank yang memiliki kelebihan dana, sering menetapkan kebijakan 

perkreditan yang ekspansif. Hasil tersebut juga mendukung pernyataan 

Pratama (2010) yaitu, semakin tinggi LDR menunjukkan semakin besar pula 

DPK yang dipergunakan untuk penyaluran kredit. Tingkat LDR yang tinggi 

mengindikasi bahwa bank tersebut memiliki dana yang cukup (yang berasal 

dari DPK) untuk memenuhi kewajiban jangka pendek maupun untuk 

penyaluran kreditnya. Selain itu, hasil penelitian ini juga sesuai dengan Sutojo 

(2007) dan Purna dalam penelitian Pratama (2010) yang menjelaskan bahwa 

rendahnya likuiditas akan menyebabkan masalah keuangan, sehingga bank 

akan lebih hati-hati dalam menyalurkan kreditnya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Alfaro, dkk (2003) 

yang mengatakan bahwa respon atas kebijakan moneter tergantung pada 

kakuatan neraca bank dalam hal ini adalah jumlah DPK dan kredit. Muljayanti 

(2008) juga mengatakan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan positif 

terhadap penyaluran kredit. 
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b. Variabel Capitalization 

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan atau 

penurunan modal selama periode penelitian mempengaruhi penyaluran kredit 

perbankan secara signifikan, dan memiliki pengaruh negatif. Jika modal bank 

naik, maka akan mendorong penurunan jumlah kredit yang disalurkan dalam 

tingkat yang signifikan (H3 : Capitalization berpengaruh positif terhadap 

penyaluran kredit perbankan, ditolak). 

Bank yang modalnya besar lebih mudah mencari pendanaan tanpa 

jaminan (uninsured financing) ketika terjadi penurunan jumlah DPK. 

Beberapa fungsi modal bank antara lain untuk memberikan perlindungan 

kepada nasabah, mencegah terjadinya kejatuhan bank dan menutupi kerugian 

aktiva produktif bank (Siamat, 2005: 287-288). Maka semakin besar modal 

yang dimiliki bank, maka bank akan semakin merasa aman untuk melakukan 

ekspansi kredit. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi 

modal, maka penyaluran kreditnya akan semakin rendah. Hasil penelitian ini 

melemahkan teori yang dikemukakan oleh Hempel, dkk (1999) yaitu bank 

yang ingin melakukan ekspansi kredit, harus memiliki modal yang lebih 

dibandingkan dengan risikonya. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa 

bank yang memiliki modal yang tinggi semakin tertarik untuk mencari sumber 

pendapatan yang lebih baik dibandingkan dengan bunga kredit, seperti 

melakukan investasi pada suatu bisnis yang menguntungkan, atau dengan 

membeli surat-surat berharga seperti SBI atau Surat Utang Negara (SUN). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Purna dalam 

penelitian Pratama (2010) bahwa pada kenyataannya bank lebih memilih 
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untuk menempatkan dananya pada SBI ketimbang meminjamkan kepada bank 

lain atau melakukan ekspansi kredit kepada nasabah. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Golodniuk (2005) yang menyatakan 

bahwa semakin tinggi modal yang dimiliki oleh suatu bank, maka semakin 

kurang sensitif terhadap perubahan kebijakan moneter. Namun penelitian ini 

tidak sejalan dengan Alfaro, dkk (2003). Selain itu, hasil penelitian ini juga 

tidak sesuai dengan Muljayanti (2008) yaitu modal memiliki hubungan positif 

signifikan dengan penyaluran kredit. 

c. Variabel Asset Size 

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan atau 

penurunan ukuran aset selama periode penelitian mempengaruhi penyaluran 

kredit perbankan secara signifikan, dan memiliki pengaruh positif. Jika tingkat 

asset size naik, maka akan mendorong kenaikan jumlah kredit yang disalurkan 

dalam tingkat yang signifikan (H4 : Asset size berpengaruh positif terhadap 

penyaluran kredit perbankan, tidak dapat ditolak). 

Ukuran aset suatu bank menggambarkan pangsa pasar dari bank 

tersebut karena di dalam aset tersebut terdapat unsur penyaluran kredit bank 

tersebut. Semakin besar aset suatu bank dibandingkan bank lainnya, maka 

semakin besar pula pangsa pasarnya. Jika pangsa pasar suatu bank besar, maka 

respon terhadap penyaluran kreditnya pun besar. Namun tidak jarang pula 

bahwa bank yang memiliki aset besar lebih memilih untuk menyalurkan 

dananya kepada kegiatan usaha yang lebih menguntungkan. Siamat (2005) 

mengatakan bahwa perluasan cakupan aset dimaksudkan agar bank sedini 

mungkin mengatur kembali aktiva non-produktif sehingga dapat 

mengembalikan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Hal ini 
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dimaksudkan bahwa besarnya aset diharapkan mencerminkan besarnya 

penyaluran kredit, bukan besarnya aktiva non-produktif. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Muljayanti (2008) yang 

mengatakan bahwa bank-bank dengan pangsa pasar kecil justru memiliki 

respon yang besar terhadap penyaluran kreditnya. Namun, hasilnya sesuai 

dengan Alfaro, dkk (2003). 

 

4.6.3 Variabel Non Performing Loan (NPL) 

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan atau penurunan NPL 

selama periode penelitian mempengaruhi penyaluran kredit perbankan secara signifikan, 

dan memiliki pengaruh negatif. Jika tingkat NPL naik, maka akan mendorong penurunan 

jumlah kredit yang disalurkan dalam tingkat yang signifikan (H5 : NPL berpengaruh 

negatif terhadap penyaluran kredit perbankan, tidak dapat ditolak). 

Hasil ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Sentausa (2009) dalam penelitian 

Pratama (2010) yaitu NPL mencerminkan risiko kredit. Semakin tinggi tingkat NPL 

maka semakin tinggi pula risiko kredit yang dihadapi bank. Akibat tingginya NPL, 

perbankan akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya. Selain itu, perbankan 

akan membuat pencadangan guna mengantisipasi jika ada potensi kredit yang tidak 

tertagih. NPL yang tinggi akan meningkatkan premi risiko yang berdampak pada 

tingginya suku bunga kredit. Suku bunga kredit yang tinggi menyebabkan masyarakat 

makin enggan untuk meminta kredit di bank. Tingginya NPL juga mengakibatkan 

munculnya pencadangan yang lebih besar, dimana hal ini akan mengakibatkan modal 

bank semakin terkikis. Jika modal bank terkikis, maka bank akan semakin enggan untuk 

menyalurkan kreditnya. Selain itu, hasil penelitian ini juga sesuai dengan Sutojo (2007) 

yang menyatakan bahwa kredit bermasalah akan menurunkan penghasilan bank sehingga 
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akan menimbulkan masalah likuiditas keuangan, yang nantinya akan mendorong bank 

untuk menurunkan penyaluran kreditnya. Dengan demikian, besarnya NPL menjadi 

salah satu penghambat tersalurnya kredit perbankan. Hal tersebut juga sesuai dengan 

teori yang dikemukakan oleh Hempel, dkk (1999) bahwa penyaluran kredit perbankan 

yang sukses terletak pada collecting kredit dengan risiko seminimal mungkin. 

Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian Qodri (2006) dan Muljayanti 

(2008) yang menyatakan bahwa NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

penyaluran kredit perbankan. 

 

4.7 Implikasi Manajerial 

1. BI Rate 

Suku bunga BI merupakan alat kebijakan moneter yang digunakan untuk 

mengendalikan uang yang beredar. Tujuan tersebut dapat dilaksanakan melalui 

pihak perbankan, dimana BI rate ini merupakan suku bunga acuan untuk 

menentukan suku bunga kredit ataupun suku bunga deposito, giro, dan tabungan. 

Dalam penelitian ini, BI rate merupakan variabel yang memiliki pengaruh 

negatif yang signifikan terhadap penyaluran kredit selama tahun berjalan. Hasil 

ini memang sesuai dengan hubungan BI rate dan penyaluran kredit secara teori, 

dimana naiknya BI rate akan berdampak turunnya penyaluran kredit perbankan 

yang akhirnya akan menurunkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. 

Setiap bank seharusnya memperhatikan BI rate dalam menentukan suku 

bunga kreditnya, walaupun banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi suku 

bunga kredit suatu bank. Hal tersebut harus dilakukan karena bank adalah 

lembaga keuangan yang mendukung keberhasilan Bank Indonesia dalam 

mencapai target kebijakan moneter melalui tingkat suku bunga tersebut. Oleh 
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sebab itu, bank sebagai lembaga intermediasi antara BI dan nasabah, harus 

mengoptimalkan fungsi tersebut agar tercipta perekonomian yang baik sesuai 

dengan target yang diinginkan. 

 

2. Karakteristik Keuangan Bank 

a. Likuiditas 

Likuiditas menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola dana 

yang diperoleh melalui DPK dan menyalurkannya ke nasabah yang 

membutuhkan dana. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah likuiditas 

bank berpengaruh signifikan positif terhadap penyaluran kredit selama tahun 

penelitian. Setiap bank hendaknya memiliki suatu manajemen yang baik, 

yang dapat mengelola sumber dana dan penyaluran dana dengan baik, agar 

tingkat likuiditasnya (yang tergambar dari LDR) sesuai dengan peraturan BI. 

Selain itu, likuiditas yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap bank tersebut. 

b. Capitalization 

Permodalan suatu bank dapat menggambarkan kekuatan suatu bank. 

Semakin besar modal yang dimiliki, semakin kuat pondasi bank tersebut 

sehingga memiliki tingkat risiko kebangkrutan yang rendah. Hasil penelitian 

ini mengatakan bahwa permodalan bank memiliki hubungan yang negatif 

signifikan terhadap penyaluran kredit. Permodalan adalah suatu hal yang 

penting bagi suatu bank. Hal ini dibuktikan melalui ketentuan khusus yang 

dikeluarkan oleh BI dalam hal modal, saat suatu bank ingin didirikan. 

Modal yang kuat berfungsi untuk mengembangkan usaha bank, 

melindungi nasabahnya dan yang terpenting adalah dapat memperkecil risiko 
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kebangkrutan bank. Oleh sebab itu, pihak bank harus berusaha untuk 

memperkuat permodalannya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memiliki 

manajemen yang baik yang dapat menghasilkan performa bank yang baik 

dan dipercaya, sehingga investor pun tertarik untuk menanamkan modalnya. 

Namun sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, seharusnya 

modal besar sejalan dengan penyaluran kredit yang besar pula, karena pada 

kenyataannya bank lebih suka untuk berinvestasi kepada sesuatu yang lebih 

menguntungkan dibandingkan menyalurkan dana kredit. 

c. Asset size 

Ukuran aset suatu bank menggambarkan pangsa pasar suatu bank, 

dimana hal ini tercermin dari jumlah kreditnya. Semakin besar aset suatu 

bank, maka semakin besar pula pangsa pasarnya. Dalam penelitian ini, 

terbukti bahwa ukuran aset berpengaruh positif yang signifikan terhadap 

penyaluran kredit. Semakin besar pangsa pasarnya, maka semakin besar pula 

penyaluran kreditnya. Untuk memperluas pangsa pasarnya, suatu bank harus 

melakukan sesuatu yang dapat menarik nasabahnya, seperti memberikan 

fasilitas yang menguntungkan kedua belah pihak dan memberikan service 

yang terbaik. 

 

3. NPL 

NPL adalah suatu rasio yang menggambarkan jumlah kredit yang 

bermasalah, yaitu yang tergolong dalam kredit macet, diragukan, dan kurang 

lancar. Hubungan yang tergambar dari hasil penelitian ini adalah NPL 

berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran kredit. Setiap debitur pasti 

memiliki risiko gagal bayar, sehingga bank harus berhati-hati dalam menyalurkan 
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kreditnya. Bank harus memiliki manajemen kredit yang ahli dalam menilai dan 

menganalisis calon debiturnya, bahkan melakukan pengawasan secara rutin atas 

usaha debiturnya. Selain itu, dalam melakukan pencadangan pun harus hati-hati 

karena pencadangan kredit macet dapat mengikis permodalan bank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGARUH BI..., CAROLINA APRIASTI, Ak.-IBS, 2011



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada 

bab IV, dapat diambil simpulan sebagai berikut : 

1. BI rate 

Suku bunga BI berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit perbankan. Jika BI 

menginginkan turunnya uang beredar, maka BI akan menaikkan suku bunga BI. 

Hal tersebut akan mendorong bank menaikkan suku bunga PUAB dan mendorong 

bank untuk meningkatkan sumber pendanaan melalui DPK, sehingga cost of 

loanable fund bank semakin tinggi. Oleh sebab itu, bank akan meningkatkan suku 

bunga kreditnya untuk menutup cost of loanable fund tersebut. Nasabah DPK akan 

tertarik untuk menyimpan uangnya di bank, namun nasabah kredit semakin enggan 

untuk mengajukan kreditnya. Demikian pula sebaliknya, BI akan menurunkan suku 

bunga BI jika BI menginginkan naiknya uang beredar. 

2. Karakteristik keuangan bank 

a. Likuiditas berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit perbankan. 

Rendahnya likuiditas akan mendorong perbankan untuk lebih hati-hati, 

sehingga perbankan cenderung menjaga likuiditasnya pada tingkat yang lebih 

tinggi dari yang dibutuhkan. 

b. Capitalization memiliki hubungan yang negatif terhadap penyaluran kredit 

perbankan. Bank yang memiliki modal yang besar tidak akan ragu untuk 

menyalurkan kreditnya, dengan tetap menggunakan prinsip kehati-hatian. 

Namun pada kenyataannya, semakin tinggi modal suatu bank, maka 
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penyaluran kreditnya akan semakin rendah. Hal tersebut dikarenakan bank 

lebih tertarik untuk berinvestasi ke SBI daripada menyalurkan kreditnya. 

c. Asset size berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit perbankan. Ukuran 

aset suatu bank menggambarkan pangsa pasar bank tersebut. Aset yang besar 

mencerminkan penyaluran kredit yang besar pula, dimana penyaluran kredit 

tersebut termasuk dalam aktiva produktif bank. 

3. NPL 

NPL berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit perbankan. Semakin tinggi 

tingkat NPL maka semakin tinggi pula risiko kredit yang dihadapi bank, sehingga 

perbankan akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya, dan melakukan 

pencadangan jika ada potensi kredit yang tidak tertagih.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dikemukakan peneliti adalah sebagai 

berikut: 

1. Suku bunga BI merupakan alat kebijakan moneter, sehingga BI sebagai pihak 

regulator harus mengoptimalkan fungsi dari BI rate itu sendiri. Walaupun hasil 

penelitian ini mengatakan bahwa BI rate memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap penyaluran kredit perbankan, namun pada kenyataannya perubahan suku 

bunga kredit perbankan tidak sebesar perubahan BI rate. Walaupun jumlah kredit 

perbankan meningkat, namun suku bunga kredit yang ditawarkan masih sangat 

tinggi yaitu di atas 12%. Selain itu, kebijakan BI yang menaikkan GWM sebesar 

8%, dan menentukan batas LDR dengan tujuan ekspansi kredit, justru 

menyebabkan suku bunga kredit meningkat. Hal ini terjadi karena bank dipaksa 

untuk menyimpan uangnya lebih banyak di BI yang membuat lebih banyak dana 
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bank menjadi idle, namun disisi lain, bank didorong untuk melakukan ekspansi 

kredit. Sehingga bank harus mencari dana melalui DPK lebih banyak yang 

menyebabkan tingginya cost of loanable fund. Pada akhirnya, bank akan 

menaikkan suku bunga kredit untuk menutup cost of loanable fund tersebut 

ditambah dengan keuntungan (spread) yang ingin diperoleh. Jadi BI harus lebih 

mempertimbangkan efek dari kebijakan yang akan dikeluarkan untuk jangka 

panjang, bukan hanya jangka pendek saja. Bagi penelitian berikutnya, disarankan 

untuk meneliti dampak penyaluran kredit perbankan jika suku bunga BI 

diturunkan. Karena saat BI rate turun, bank cenderung enggan untuk menurunkan 

suku bunga kreditnya. Bagi penelitian selanjutnya, dapat dilakukan penelitian 

apakah bank leader dapat mempengaruhi bank-bank lainnya dalam menentukan 

suku bunga kreditnya dibandingkan suku bunga BI. 

2.  Faktor lain yang diteliti adalah karakteristik keuangan bank yang tercermin dalam 

likuiditas, permodalan, ukuran aset. Pihak perbankan harus mengelola dengan baik 

ketiga hal tersebut untuk mengantisipasi risiko yang ada. Likuiditas bank harus 

sesuai dengan batas yang ditentukan oleh BI, sehingga bank harus memiliki 

manajemen yang baik dalam mengelola penyaluran kredit dan penghimpunan 

DPK. Selanjutnya, setiap bank harus memiliki permodalan yang kuat, karena 

permodalan itu dapat digunakan untuk mengembangkan kegiatan usaha bank 

tersebut sekaligus untuk meng-cover risiko yang ditanggung bank. Disarankan bagi 

penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai hubungan 

permodalan dengan penyaluran kredit karena hasil penelitian ini tidak sesuai 

dengan teori yang ada. Dan yang terakhir adalah ukuran aset yang menggambarkan 

pangsa pasar suatu bank. Besar atau kecilnya pangsa pasar suatu bank, bank 

tersebut tetap harus mengoptimalkan fungsi intermediasinya. 
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3. NPL menggambarkan risiko kredit yang ditanggung oleh bank. Oleh sebab itu, 

semakin rendah nilainya, maka akan semakin baik. Dari pihak BI sudah baik 

dengan menentukan batas NPL dengan nilai maksimal 5%. Untuk mengurangi 

risiko kredit, bank diperkenankan untuk membuat pencadangan dari kredit yang 

ada, namun hal ini akan mengikis permodalan bank tersebut. Oleh sebab itu, dari 

pihak perbankan harus dapat mengelola penyaluran kredit dengan baik. Bank harus 

melakukan seleksi kelayakan debitur agar kecil kemungkinan debitur tersebut 

gagal bayar. Selain itu, manajemen kredit harus terus mengawasi pertumbuhan 

kegiatan usaha dari debiturnya. Jika perlu, debitur diberikan pemahaman-

pemahaman untuk mengembangkan usahanya.  

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan periode penelitian tahun 2006-2010. Oleh karena itu 

penelitian ini hanya mampu menggambarkan kondisi penyaluran kredit Bank Umum 

selama periode tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit juga 

dipengaruhi oleh kondisi periode penelitian yang digunakan. 

 Objek yang diteliti merupakan 3 jenis bank yang digunakan sebagai sampel yang 

mewakili kurang lebih 80% penyaluran kredit di Indonesia. Jadi penelitian ini belum 

menggambarkan kondisi seluruh bank di Indonesia. Selain itu, ada faktor-faktor 

eksternal yang dapat mempengaruhi variabel-variabel dalam penelitian ini namun tidak 

diteliti, antara lain pertumbuhan ekonomi Indonesia serta masalah infrastruktur ekonomi 

dan masalah hukum Indonesia. 
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LAMPIRAN 

 

1. Model Common Effects 

 
Dependent Variable: L?   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 04/26/07   Time: 00:25   
Sample: 2006S1 2010S2   
Included observations: 10   
Cross-sections included: 56   
Total pool (balanced) observations: 560  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 28.49580 0.280030 101.7599 0.0000 

SBI? -7.823376 2.299110 -3.402784 0.0007 
LIQ? 1.899335 0.208740 9.099029 0.0000 
CA? -4.581053 0.572581 -8.000701 0.0000 
A? 43.28180 1.467521 29.49314 0.0000 

NPL? -5.758534 1.520856 -3.786378 0.0002 
     
     R-squared 0.659014     Mean dependent var 29.10470 

Adjusted R-squared 0.655936     S.D. dependent var 1.631371 
S.E. of regression 0.956912     Akaike info criterion 2.760447 
Sum squared resid 507.2875     Schwarz criterion 2.806817 
Log likelihood -766.9251     Hannan-Quinn criter. 2.778553 
F-statistic 214.1396     Durbin-Watson stat 0.171244 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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2. Model Fixed Effects 

 
Dependent Variable: L?   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 04/26/07   Time: 00:26   
Sample: 2006S1 2010S2   
Included observations: 10   
Cross-sections included: 56   
Total pool (balanced) observations: 560  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 28.94279 0.105012 275.6151 0.0000 

SBI? -10.27527 0.551112 -18.64461 0.0000 
LIQ? 1.286484 0.074118 17.35714 0.0000 
CA? -1.007556 0.182957 -5.507067 0.0000 
A? 19.98017 3.731012 5.355161 0.0000 

NPL? -1.573759 0.523872 -3.004092 0.0028 
Fixed Effects (Cross)     

_MANDIRI--C 1.167288    
_BNI--C 1.763596    
_BRI--C 1.574638    
_BTN--C 1.389293    

_AGRO--C -0.621851    
_ANTAR--C -1.928855    
_ARTHA--C 0.661802    

_BUKOPIN--C 1.461085    
_BUMI--C -1.107047    
_BCA--C 1.494285    

_NIAGA--C 1.935117    
_DANAMON--C 1.781871    
_EKONOMI--C 0.919598    
_GANESHA--C -1.454879    

_ICB--C 0.146720    
_ICBC--C -1.348346    
_BII--C 1.711711    

_KESAWAN--C -0.913257    
_MASPION--C -1.029296    

_MAYAPADA--C -0.180854    
_MEGA--C 1.410579    

_MESTIKA--C -0.186137    
_METRO--C -2.573064    

_PARAHYANGAN--C -0.439581    
_NISP--C 1.357840    
_PAN--C 1.662761    

_PERMATA--C 1.654167    
_SINARMAS--C -0.272887    
_SWADESI--C -1.503318    

_BUANA--C 1.078684    
_ACEH--C 0.348570    
_BALI--C -0.058282    

_BENGKULU--C -1.436244    
_DKI--C 0.507696    

_JAMBI--C -1.344222    
_JATENG--C 0.723537    
_JABAR--C 1.268886    
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Fixed Effects (Cross)     
_JATIM--C 0.845468    

_KALTIM--C 0.436520    
_KALTENG--C -1.012762    
_KALBAR--C -0.519155    
_KALSEL--C -0.562553    

_LAMPUNG--C -1.223717    
_MALUKU--C -1.184543    

_NTB--C -1.174230    
_NTT--C -0.699019    

_PAPUA--C -0.102631    
_RIAU--C 0.389660    

_SULTRA--C -1.595592    
_SULSEL--C -0.329585    

_SULTENG--C -1.878173    
_SULUT--C -0.960593    

_SUMBAR--C 0.136069    
_SUMSEL--C 0.137863    
_SUMUT--C 0.394560    
_YOGYA--C -0.719190    

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.985228     Mean dependent var 29.10470 

Adjusted R-squared 0.983452     S.D. dependent var 1.631371 
S.E. of regression 0.209860     Akaike info criterion -0.182221 
Sum squared resid 21.97666     Schwarz criterion 0.289214 
Log likelihood 112.0220     Hannan-Quinn criter. 0.001862 
F-statistic 554.6785     Durbin-Watson stat 1.044143 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 

3. Model Random Effects 

 
Dependent Variable: L?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 04/26/07   Time: 00:26   
Sample: 2006S1 2010S2   
Included observations: 10   
Cross-sections included: 56   
Total pool (balanced) observations: 560  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 28.78410 0.157594 182.6471 0.0000 

SBI? -10.13557 0.549764 -18.43620 0.0000 
LIQ? 1.310668 0.073662 17.79301 0.0000 
CA? -1.018568 0.182315 -5.586864 0.0000 
A? 29.73214 2.829085 10.50946 0.0000 

NPL? -1.856381 0.518461 -3.580563 0.0004 
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Random Effects (Cross)     
_MANDIRI--C -0.073323    

_BNI--C 1.051240    
_BRI--C 0.674770    
_BTN--C 1.321623    

_AGRO--C -0.479392    
_ANTAR--C -1.789367    
_ARTHA--C 0.739143    

_BUKOPIN--C 1.435093    
_BUMI--C -0.969738    
_BCA--C 0.600249    

_NIAGA--C 1.622486    
_DANAMON--C 1.495303    
_EKONOMI--C 0.974707    
_GANESHA--C -1.319917    

_ICB--C 0.259124    
_ICBC--C -1.216957    
_BII--C 1.600814    

_KESAWAN--C -0.774290    
_MASPION--C -0.898950    

_MAYAPADA--C -0.075936    
_MEGA--C 1.383734    

_MESTIKA--C -0.067380    
_METRO--C -2.424436    

_PARAHYANGAN--C -0.317552    
_NISP--C 1.348806    
_PAN--C 1.530430    

_PERMATA--C 1.570013    
_SINARMAS--C -0.160560    
_SWADESI--C -1.363562    

_BUANA--C 1.113300    
_ACEH--C 0.437450    
_BALI--C 0.045422    

_BENGKULU--C -1.303602    
_DKI--C 0.593027    

_JAMBI--C -1.212306    
_JATENG--C 0.789284    
_JABAR--C 1.272847    
_JATIM--C 0.902069    

_KALTIM--C 0.516977    
_KALTENG--C -0.876037    
_KALBAR--C -0.400556    
_KALSEL--C -0.435937    

_LAMPUNG--C -1.097840    
_MALUKU--C -1.044113    

_NTB--C -1.045831    
_NTT--C -0.580000    

_PAPUA--C 0.006646    
_RIAU--C 0.472972    

_SULTRA--C -1.445930    
_SULSEL--C -0.215280    

_SULTENG--C -1.711153    
_SULUT--C -0.836252    

_SUMBAR--C 0.242084    
_SUMSEL--C 0.241799    
_SUMUT--C 0.488192    
_YOGYA--C -0.593405    
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      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.929395 0.9515 

Idiosyncratic random 0.209860 0.0485 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.715162     Mean dependent var 2.072952 

Adjusted R-squared 0.712591     S.D. dependent var 0.399032 
S.E. of regression 0.213923     Sum squared resid 25.35278 
F-statistic 278.1924     Durbin-Watson stat 0.923705 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.577854     Mean dependent var 29.10470 

Sum squared resid 628.0285     Durbin-Watson stat 0.037289 
     
      

 

4. Uji Signifikansi Fixed Effects 

H0: Slope dan intercept sama (model estimasi common effects) 

H1: Slope sama tetapi intercept berbeda (model estimasi fixed effects) 

Statistik Uji F : 

 

Tolak H0 jika p value < 0,05 

 
Redundant Fixed Effects Tests   
Pool: OLINA    
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 200.353116 (55,499) 0.0000 

Cross-section Chi-square 1757.894207 55 0.0000 
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Keputusan: Tolak Ho 

Kesimpulan: Model fixed effects lebih baik dari model common effects 

 

5. Uji Signifikansi Random Effects 

H0: intersep bukan merupakan variabel random atau stokastik. 

H1: intersep merupakan merupakan variabel random atau stokastik. 

Statistik uji:  LM =  

Wilayah Kritis : = 3.841459  

Tolak H0 jika LM >  

Penghitungan :  

LM = 2052.333 

Keputusan tolak H0 

Kesimpulan: model regresi dengan random effects lebih baik dibandingkan common 

effects 

 

6. Uji Hausman 

H0 : model random effects lebih baik daripada fixed effects 

H1 : model fixed effects lebih baik daripada random effects 

Wilayah kritis: 
2

(0,05;8) = 15.50731 

Statistik Uji Hausman= 0.0001 
 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Pool: OLINA    
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 25.657719 5 0.0001 
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Dari hasil uji Hausman, H0 ditolak karena probabilitinya < 0.05 maka uji ini 

menghasilkan keputusan: H0 ditolak pada taraf nyata 5 persen, model terbaik adalah 

fixed effects. 

 

7. Pemilihan Estimator dengan Struktur Varians Kovarians Homoskedastik atau 

Heteroskedastik dengan Uji Langrange Multiplier (LM) 

H0:  (yaitu struktur homoskedastis) 

H1:  (yaitu struktur heteroskedastis) 

Wilayah Kritis :  73,31149 

Statistik Uji LM : 

LM = ~ 
 

Perhitungan LM = 256.3113 

Karena LM > , maka keputusan kita adalah tolak H0, sehingga kita 

menyimpulkan bahwa struktur varians kovarians residual bersifat heteroskedastik, 

sehingga estimator yang lebih baik yaitu menggunakan metode fixed effects cross 

section weight. 
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8. Model akhir fixed effects dengan heteroskedastisitas (cross section weights) 
 

 
Dependent Variable: L?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 04/26/07   Time: 01:01   
Sample: 2006S1 2010S2   
Included observations: 10   
Cross-sections included: 56   
Total pool (balanced) observations: 560  
Linear estimation after one-step weighting matrix 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 28.88808 0.068507 421.6813 0.0000 

SBI? -9.226862 0.322031 -28.65209 0.0000 
LIQ? 1.323667 0.053236 24.86398 0.0000 
CA? -0.896948 0.246662 -3.636349 0.0003 
A? 13.89058 2.564774 5.415908 0.0000 

NPL? -1.110788 0.356842 -3.112825 0.0020 
Fixed Effects (Cross)     

_MANDIRI—C 1.930532    
_BNI—C 2.198394    
_BRI—C 2.129822    
_BTN—C 1.414665    

_AGRO—C -0.732092    
_ANTAR—C -2.004805    
_ARTHA—C 0.605948    

_BUKOPIN—C 1.473837    
_BUMI—C -1.188238    
_BCA—C 2.069873    

_NIAGA—C 2.120324    
_DANAMON—C 1.945160    
_EKONOMI—C 0.899687    
_GANESHA—C -1.531570    

_ICB—C 0.064841    
_ICBC—C -1.439814    

_BII—C 1.774417    
_KESAWAN—C -0.998918    
_MASPION—C -1.100903    

_MAYAPADA—C -0.256946    
_MEGA—C 1.439396    

_MESTIKA—C -0.288556    
_METRO—C -2.691208    

_PARAHYANGAN—C -0.503691    
_NISP—C 1.354138    
_PAN—C 1.727756    

_PERMATA—C 1.691268    
_SINARMAS—C -0.332186    
_SWADESI—C -1.589976    
_BUANA—C 1.034196    
_ACEH—C 0.310336    
_BALI—C -0.127609    

_BENGKULU—C -1.514084    
_DKI—C 0.458707    

_JAMBI—C -1.414332    
_JATENG—C 0.687711    
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Fixed Effects (Cross)     
_JABAR—C 1.259262    
_JATIM—C 0.824898    

_KALTIM—C 0.404710    
_KALTENG—C -1.079547    
_KALBAR—C -0.572832    
_KALSEL—C -0.623328    

_LAMPUNG—C -1.300261    
_MALUKU—C -1.264062    

_NTB—C -1.271658    
_NTT—C -0.777449    

_PAPUA—C -0.143875    
_RIAU—C 0.356244    

_SULTRA—C -1.696106    
_SULSEL—C -0.409968    

_SULTENG—C -1.995834    
_SULUT—C -1.030658    

_SUMBAR—C 0.063665    
_SUMSEL—C 0.088232    
_SUMUT—C 0.337770    
_YOGYA—C -0.785284    

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.994760     Mean dependent var 45.69198 

Adjusted R-squared 0.994130     S.D. dependent var 17.24284 
S.E. of regression 0.205711     Sum squared resid 21.11617 
F-statistic 1578.867     Durbin-Watson stat 1.575905 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.984975     Mean dependent var 29.10470 

Sum squared resid 22.35292     Durbin-Watson stat 0.980951 
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9. Pengujian Asumsi Klasik 

a. Normalitas 
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Series: Residuals
Sample 1 560
Observations 560

Mean       0.001059
Median  -0.000125
Maximum  0.071026
Minimum -0.164028
Std. Dev.   0.032553
Skewness  -0.252460
Kurtosis   3.027458

Jarque-Bera  5.966289
Probability  0.050633

 

Dari nilai J-B yang kurang dari 2 dan probabilitas yang lebih besar dari 0,05, 

maka dapat dikatakan bahwa residual telah memenuhi asumsi normalitas. 

b. Multikolinieritas 

 
 L SBI LIQ CA A NPL 

L  1.000000 -0.174765  0.165497 -0.202749  0.741486  0.124686 
SBI -0.174765  1.000000 -0.322712 -0.045700  0.000325  0.138330 
LIQ  0.165497 -0.322712  1.000000  0.249082 -0.075067  0.024103 
CA -0.202749 -0.045700  0.249082  1.000000 -0.082955 -0.010126 
A  0.741486  0.000325 -0.075067 -0.082955  1.000000  0.296481 

NPL  0.124686  0.138330  0.024103 -0.010126  0.296481  1.000000 
 
Ketentuannya, jika ada korelasi yang lebih besar dari 0.85 maka dideteksi terdapat 

masalah multikolinieritas. 

Namun karena tidak ada korelasi > 0.85 maka data tersebut tidak terdapat masalah 

multikolinieritas. 
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