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Abstract 

 

Non-performing loan (NPL) is an indicator used to measure the level of banking 

health. This research analized about the factors that affect the Non Performing Loan such 

as Loan to Deposit Ratio (LDR), Inflation, Capital Adequacy Ratio (CAR) and SBI rates. 

While NPL is the dependent variable used in this study. Data that used are the panel data 

regression estimation by using the method of common effect. 

 The sample data that is taken is a public bank that is in General based on the assets 

of the bank rating period 2005-2010 at Bank Indonesia. This sample uses the method of 

purposive sampling of 145 banks listed in Bank Indonesia.  

 The results of selection comes by nine general bank assessed from perception as 

bank on the basis of stable assets in rankings. Statistical methods used is regression analysis 

where whose hypotheses testing with T-test and F-test. From the results of these studies 

found that only variable CAR rates that have a positive influence and significant to the NPL. 

 

Keywords: Non-performing loan, Loan to deposit ratio, Inflasi, Capital Adequacy Ratio, 

SBI rates. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian  

Bank memiliki fungsi sebagai lembaga perantara (intermediary) antara masyarakat 

yang kelebihan dana (surplus spending unit-SSU) dengan masyarakat yang kekurangan dana 

(deficit spending unit-DSU). Sebagaimana pengertian bank dalam UU RI No 10 Tahun 1998 

tanggal 10 November tentang perbankan menjelaskan bahwa usaha perbankan meliputi tiga 

kegiatan yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.  

Kegiatan usaha bank yang dijalani harus berlandaskan pada kepercayaan karena 

sebagian besar dana bank diperoleh dari masyarakat (dana pihak ketiga-DPK). Apabila 

kepercayaan yang diberikan masyarakat terhadap suatu bank hilang atau berkurang maka 

akan berdampak pada performance dari bank tersebut. Salah satu penyebab timbulnya 

ketidakpercayaan masyarakat terhadap suatu bank adalah management yang kurang baik 

dari bank tersebut, sehingga masyarakat ragu-ragu untuk menyimpan dananya di bank 

tersebut.  Hal tersebut tentunya juga akan berdampak sistemik pada perekonomian negara. 

oleh karena itu bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara karena 

peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Dengan kata lain, 

kemajuan suatu bank disuatu negara dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan 

(Kasmir, 2008:7). 

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang telah dihimpun oleh bank umum kemudian disalurkan 

dalam bentuk kredit kepada masyarakat, sebagaimana tugas pokok perbankan yaitu 
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menyalurkan kembali dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit yang disalurkan 

oleh bank bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil negara, karena sebagian besar 

kegiatan perekonomian negara memerlukan biaya, seperti kegiatan investasi, konsumsi, dan 

distribusi.   

 Menurut Triandaru & Budisantoso (2006:117) jenis kredit yang disalurkan bank 

umum berdasarkan tujuan penggunaan dananya oleh debitor terdiri atas tiga yaitu Kredit 

Modal Kerja, Kredit Investasi, dan Kredit Konsumsi. Komposisi paling besar dialokasikan 

kepada kredit modal kerja sebesar Rp354.557.000.000, kemudian diikuti oleh kredit 

konsumsi sebesar Rp206.691.000.000 dan kredit investasi sebesar Rp134.400.000.00 untuk 

periode akhir Desember 2005. Penyaluran kredit dari tahun ke tahun yang diberikan oleh 

bank semakin mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah DPK pada tiap 

tahunnya, hingga pada akhir 2010 penyaluran kredit mencapai Rp 880.208.000.000 untuk 

kredit modal kerja, Rp 537.118.000.000 untuk kredit konsumsi dan Rp 348.518.000.000 

untuk kredit investasi (www.bi.go.id, statistik perbankan 2010). Kredit merupakan kegiatan 

bank yang paling utama, tetapi resiko terbesar yang dihadapi bank juga berasal dari 

penyaluran kredit yang tinggi. Oleh karena itu pemberian kredit harus dilakukan 

berdasarkan prinsip prudential banking serta perlu pengawasan yang ketat baik dari bank itu 

sendiri ataupun dari Bank Indonesia.  

Berikut gambar 1.2 yang menunjukkan perkembangan jumlah kredit yang diberikan 

oleh bank umum periode 2005-2010. Pada gambar tersebut terlihat bahwa posisi kredit 

modal kerja memiliki peringkat paling atas dibandingkan dengan posisi pada kedua kredit 

lainnya yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja. 
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Gambar 1.2 

Pemakaian Jumlah Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaannya 

 Periode 2005-2010 

 (dalam Milyar Rupiah) 

 

 
Sumber : www.bi.go.id, Statistik Perbankan 2010. Bank Indonesia 

Menurut penelitian yang dilakukan Zahrah (2010), penyaluran kredit yang terlalu 

tinggi mempengaruhi tingginya persentase Non Performing Loan (NPL). Oleh karena itu 

diperlukan adanya pengawasan dari Bank Indonesia terhadap pemberian kredit yang 

dilakukan setiap bank dapat berupa kebijakan-kebijakan yang membantu bank  melakukan 

kegiatan usahanya, kebijakan tersebut dapat berupa penentuan batas kewajiban penyediaan 

modal minimum (CAR-Capital Adequacy Ratio) yaitu sebesar 8% (Peraturan BI No 

13/3/PBI/2011), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), penyisihan penghapusan 

aktiva produktif, ketentuan loan to deposit ratio (LDR) maksimum 110% (Siamat, 
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13/3/PBI/2011). Selain itu penyaluran kredit yang tinggi atau bahkan melebihi batas yang 

ditetapkan dapat menimbulkan adanya risiko kredit atau bahkan menimbulkan risiko 

likuiditas pada perbankan. Resiko kredit adalah suatu resiko akibat kegagalan atau 

ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diperoleh dari bank 

peserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan. 

Sedangkan resiko likuiditas adalah resiko yang mungkin dihadapi oleh bank untuk 

memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam rangka memenuhi permintaan kredit dan semua 

penarikan dana oleh penabung pada suatu waktu (Siamat, 2005 : 280). 

Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan 

pengujian terhadap faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kenaikan jumlah persentase 

NPL pada bank umum agar peningkatan NPL dapat dikelola bank dengan baik secara dini 

sehingga dapat menghasilkan tingkat kesehatan bank yang lebih baik. Penelitian terdahulu 

telah dilakukan oleh Lubis (2006) dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

peningkatan NPL pada perbankan di Sumatera Utara periode 1985-2005 dengan 

menggunakan variabel NPL sebagai variabel dependen dan variabel independennya terdiri 

dari tingkat suku bunga SBI, Inflasi tahun sebelumnya, dan Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB). Penelitian dengan menggunakan model analisis regresi linear berganda ini 

menyimpulkan bahwa secara parsial masing-masing variabel independen memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap peningkatan NPL pada perbankan yang terdapat di Sumatera Utara.  

Alam (2008) juga melakukan penelitian terhadap NPL pada bank BRI. Variabel 

dependen yang digunakan yaitu NPL sedangkan untuk variabel independen digunakan suku 

bunga kredit riil BRI, Kebijakan Bank Indonesia, dan LDR. Penelitian ini menggunakan dua 
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model ekonometrika. Model pertama menjelaskan hubungan antara nilai LDR, tingkat suku 

bunga riil BRI, dan kebijakan BI terhadap NPL, sedangkan model kedua menjelaskan 

hubungan antara NPL dan trend terhadap jumlah kredit yang disalurkan BRI di sektor 

UMKM. Hasil dari penelitian ini yaitu pada model pertama variabel kebijakan BI memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap NPL, sedangkan variabel LDR dan suku bunga riil BRI 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL pada bank BRI. Pada model kedua 

perubahan tingkat NPL tidak mampu mempengaruhi jumlah kredit yang disalurkan pada 

sektor UMKM, namun trend mempengaruhi jumlah kredit yang disalurkan oleh BRI. 

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Arya Wikutama (2010) mengenai pengaruh 

tingkat suku bunga pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) periode 2001-2006 dengan 

menggunakan model analisis regresi data panel (pool regression). Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa tingkat suku bunga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kredit 

bermasalah (Non Performing Loan-NPL) pada BPD. 

Penelitian terdahulu yang terkait dengan faktor penyebab pembiayaan bermasalah 

telah dilakukan oleh Zahrah (2011) pada perbankan syariah, dimana variabel yang 

digunakan adalah Non Performing Financing Gross (NPFG) sebagai variabel dependennya 

sedangkan variabel independennya terdiri dari Dana Pihak Ketiga (DPK), Suku Bunga 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Capital Adequacy 

Ratio dari total Pembiayaan (CARPB). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel 

DPK dan CARPB  berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah, sedangkan SBI 

dan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah.  
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Dalam penelitian ini penulis telah melakukan replikasi dari penelitian yang telah 

dilakukan oleh Zahrah (2011), perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu 

terletak pada jenis bank yang diteliti serta penambahan periode penelitian. Penelitian 

terdahulu menggunakan bank syariah sebagai obyek penelitiannya, sedangkan penelitian ini 

menggunakan bank-bank yang berada di peringkat bank berdasarkan aset. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini hampir sama dengan variabel sebeumnya, hanya saja pada 

penulis menambahkan variabel inflasi sebagai variabel bebasnya. Variabel dependen yang 

digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu Non Performing Finacing Gross (NPFG), 

dimana pada bank umum NPFG sering disebut sebagai Non Performing Loan (NPL), 

variabel independen yang digunakan oleh penelitian sebelumnya terdiri dari Dana Pihak 

Ketiga (DPK), Suku Bunga Sertifikat  Bank Indonesia (SBI), Financing to Deposit Ratio 

(FDR) dan Capital Adequacy Ratio dari total Pembiayaan (CARPB). Sedangkan penelitian 

ini menggunakan Loan to Deposit Ratio (LDR), Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia 

(SBI), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan inflasi.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk dapat melakukan 

penelitian dengan  judul “ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing 

Loan pada Perbankan Di Indonesia Periode 2005 – 2010 (studi empiris pada bank-

bank yang termasuk dalam peringkat bank umum berdasarkan aset)”. 

1.2. Masalah Penelitian  

1.2.1.  Identifikasi Masalah 

Bank sebagai lembaga intermediasi memiliki tugas pokok yaitu menghimpun dana 

dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. 
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Fungsi intermediasi ini yang menjadi alasan bank untuk terkonsentrasi dalam melakukan 

usaha bank khususnya dalam hal penyaluran kredit, selain itu kredit juga merupakan sumber 

utama yang diperoleh bank (Siamat, 2005). Penyaluran kredit yang dilakukan bank tidak 

hanya bergantung pada jumlah dana yang dihimpun, tetapi juga dari prospek usaha dan juga 

kondisi dari bank itu sendiri seperti CAR, LDR dan NPL.  Dalam penelitian terdahulu yang 

telah dilakukan oleh Zahrah (2011), Suryanti (2006), Putra (2008) dan Alam (2008) 

menyatakan bahwa variabel CAR, LDR, LAR, Inflasi dan Suku Bunga SBI memiliki 

pengaruh terhadap NPL pada suatu bank, selain itu tingkat bunga riil dan kebijakan Bank 

Indonesia juga dapat mempengaruhi persentase NPL.   

NPL merupakan penyaluran kredit yang mengalami kemacetan pada saat 

pengembaliannya. NPL juga berhubungan dengan tingkat kesehatan yang dimiliki bank 

tersebut, semakin tinggi persentase NPL yang terapat dalam bank maka akan semakin buruk 

kondisi kesehatan bank tersebut. Hal ini tentunya akan menarik perhatian lebih bank untuk 

mengatasi adanya masalah NPL. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dianggap bank mampu 

mempengaruhi tingginya persentase NPL sangat diperlukan agar dapat dilakukan 

pencegahan secara dini.  

Peneliti menambahkan variabel makro yaitu inflasi untuk menguji bagaimana 

pengaruhnya terhadap variabel dependen  yaitu NPL pada bank umum konvensional yang 

terdaftar di peringkat bank umum berdasarkan aset periode 2005-2010.  

 

1.2.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa 

masalah diantaranya :  
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1. Bagaimana pengaruh Loan Deposit Ratio (LDR) terhadap Non Performing Loan 

(NPL) pada bank umum konvensional yang terdaftar di peringkat bank umum 

berdasarkan aset periode 2005-2010? 

2. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Non Performing Loan (NPL) pada bank 

umum konvensional yang terdaftar di peringkat bank umum berdasarkan aset 

periode 2005-2010 ? 

3. Bagaimana pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Non Performing 

Loan (NPL) pada bank umum konvensional yang terdaftar di peringkat bank 

umum berdasarkan aset periode 2005-2010? 

4. Bagaimana pengaruh Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) terhadap Non 

Performing Loan (NPL) pada bank umum konvensional yang terdaftar di 

peringkat bank umum berdasarkan aset periode 2005-2010? 

5. Bagaimana pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR), Inflasi, Capital Adequacy 

Ratio (CAR), Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) terhadap Non 

Performing Loan (NPL) pada bank umum konvensional yang terdaftar di 

peringkat bank umum berdasarkan aset periode 2005-2010 ? 

 

1.2.3.  Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya obyek penelitian dalam bank umum konvensional terhadap 

kredit bermasalah, maka peneliti akan membatasi masalah yang akan dianalisa agar 

penelitian akan lebih terfokus. Masalah yang dibatasi diantaranya : 
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1. Penelitian hanya berfokus pada ratio-ratio tertentu yang mempengaruhi kredit 

bermasalah pada bank umum konvensional seperti Loan to Deposit Ratio(LDR), 

Inflasi, Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia.  

2. Bank yang digunakan dalam penelitian ini hanya berfokus pada bank umum 

konvensional yang terdaftar di peringkat bank umum berdasarkan aset menurut 

statisika perbankan Indonesia di Bank Indonesia. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya:  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh  Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap 

Non Performing Loan (NPL) pada bank-bank yang berada di peringkat bank umum 

berdasarkan aset periode 2005-2010. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Inflasi terhadap Non Performing Loan 

(NPL) pada bank-bank yang berada di peringkat bank umum berdasarkan aset periode 

2005-2010. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) 

terhadap Non Performing Loan (NPL) pada bank-bank yang berada di peringkat bank 

umum berdasarkan aset periode 2005-2010. 

4. Untuk mengetahui dan  menganalisis pengaruh Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia 

(SBI) terhadap Non Performing Loan (NPL) pada bank-bank yang berada di peringkat 

bank umum berdasarkan aset periode 2005-2010. 

5. Untuk mengetahui dan  menganalisis pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR), Inflasi, 

Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 
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terhadap Non Performing Loan (NPL) pada bank-bank yang berada di peringkat bank 

umum berdasarkan aset periode 2005-2010. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak diantaranya : 

1. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan sumber aplikasi ilmu yang sudah diterima 

selama masa perkuliahan mengenai ratio-ratio yang mempengaruhi adanya kredit 

bermasalah pada bank umum konvensional. 

2. Bagi institusi, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber masukan dan 

informasi untuk indikator perbankan terutama mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kredit bermasalah pada bank umum konvensional. 

3. Bagi pembaca yang ingin mengambil topik yang sama, penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai bahan referensi atau bahan perbandingan untuk penelitian berikutnya. 

 

1.5. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan karya ilmiah ini terbagi dalam lima bab pembahasan dengan 

masing-masing bab akan dijelaskan sebagai berikut : 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan uraian tentang latar belakang diadakannya suatu penelitian , 

pembatasan masalah, identifikasi masalah, serta tujuan dan manfaat diadakannya 

penelitian ini dan sistematika penulisan. 
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BAB 2 : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisikan teori-teori pendukung penelitian baik yang berasal dari studi 

kepustakaan maupun dari media sumber lainnya seperti majalah dan internet. 

 

BAB 3 : METODELOGI PENELITIAN   

Bab ini menjelaskan populasi dan sample yang akan digunakan dalam penelitian, 

definisi operasional variabel, teknik pengolahan data, rerangka pemikiran,  serta 

rancangan hipotesis penelitian. 

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisikan mengenai uraian hasil penelitian serta hasil pengujian rancangan 

hipotesis. 

BAB 5 : KESIMPULAN  

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta 

saran-saran yang perlu disampaikan kepada obyek dalam penelitian. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI   

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1.  Pengertian Bank 

Pengertian bank menurut UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah 

diubah dengan UU No 10 Tahun 1998 adalah : 

1) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan 

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat 

banyak. 

2) Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

3) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional atau berdasarkan prisip syariah yang dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Pierson mendefinisikan “Bank is a company which accept credit, but didn’t give 

credit”. Teori Pierson ini menyatakan bahwa bank hanya bersifat pasif saja, yaitu hanya 

menerima titipan uang saja. Sedangkan dalam pengertian lain menurut Hasibuan bank 

umum adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, 
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pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan 

perekonomian (Hasibuan, 2007 : 2). 

2.1.2. Fungsi Bank 

Triandaru & Budisantoso (2006 : 9) mengungkapkan secara umum fungsi bank 

adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat 

untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Namun secara lebih spesifik bank 

dapat berfungsi sebagai agent of trust, agent of development, dan agent of service. 

a. Agent of trust  

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal 

penghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menempatkan 

dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan, dan juga sebaliknya 

pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada 

debitor apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan.  

b. Agent of development 

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil tidak 

dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling 

mempengaruhi. Oleh karena itu kegiatan bank berupa penghimpunan dan 

penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di 

sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan 

kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. 

Kegiatan yang dilakukan masyarakat tersebut tidak akan terlepas dari adanya 
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penggunaan uang, sehingga kelancaran kegiatan tersebut merupakan kegiatan 

pembangunan perekonomian suatu masyarakat. 

c. Agent of service 

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga 

memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa ini 

antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, 

pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan. 

2.1.3. Kredit  

Kredit berasal dari bahasa Yunani (credere) yang berarti kepercayaan. Oleh karena 

itu dasar pemberian kredit harus berlandaskan pada kepercayaan bahwa penerima kredit 

(kreditur) dimasa datang akan sanggup memenuhi segala sesuatunya yang telah dijanjikan 

(Suyatno,2007 :12). Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU 

Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud kredit adalah penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasakan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Triandaru & 

Budisantoso, 2006 : 114). Bagi suatu Negara, bank dapat dikatakan sebagai darahnya 

perekonomian suatu Negara. Kemajuan suatu bank dalam suatu Negara dapat juga dijadikan 

sebagai tolak ukur kemajuan Negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu Negara, maka 

semakin besar peranan bank dalam mengendalikan Negara tersebut. (Kasmir, 2008:7) 

Menurut Triandaru & Budisantoso (2006) jenis kredit berdasarkan tujuan 

penggunaan dananya oleh debitur terbagi dalam 3 kategori, yaitu :  
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a. Kredit Modal Kerja (KMK)  

KMK adalah kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja 

nasabah. KMK terdiri dari beberapa jenis diantaranya : 

1. KMK – Revolving 

Apabila kegiatan usaha debitur dapat diharapkan berlangsung secara 

berkelanjutan dalam jangka panjang dan pihak bank cukup mempercayai kemampuan dan 

kemauan nasabah, maka fasilitas KMK nasabah dapat diperpanjang setiap periodenya 

tanpa harus mengajukan permohonan kredit baru. 

2. KMK – Einmaleg 

Apabila kegiatan usaha debitur sangat berfluktuasi dari waktu ke waktu dan atau 

pihak bank kurang mempercayai kemampuan dan kemauan nasabah, maka pihak bank 

merasa lebih aman kalau memberikan KMK – Einmaleg. Fasilitas KMK ini hanya 

diberikan sebatas satu kali perputaran nasabah, dan apabila pada periode selanjutnya 

nasabah menghendaki KMK lagi maka nasabah harus mengajukan permohonan kredit 

baru. 

b. Kredit Investasi (KI) 

Kredit Investasi adalah kredit yang digunakan untuk pengadaan barang modal jangka 

panjang untuk kegiatan usaha nasabah.  

c. Kredit Konsumsi (KK) 

Kredit Konsumsi adalah kredit yang digunakan dalam rangka pengadaan barang atau 

jasa untuk tujuan konsumsi, dan bukan sebagai barang modal dalam kegiatan usaha 

usaha. 
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Jenis kredit berdasarkan Jangka Waktunya (Hasibuan. 2007:89) : 

1. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang jangka waktunya paling lama satu tahun saja. 

2. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang jangk waktunya antara satu sampai tiga tahun 

3. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. 

Pemberian kredit oleh satu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga 

dapat dikatakan bahwa pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa unsur yang terdapat dalam kredit adalah (Suyatno,dkk. 

2007: 14) : 

a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya 

baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali 

dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.   

b. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan 

kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. 

c. Degree of risk, yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari 

adanya jangka waktu yang memisahkan pemberian prestasi dengan kontraprestasi 

yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula 

tingkat resikonya.  

d. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat 

berbentuk barang atau jasa. 

2.1.4. Non Performing Loan (NPL) 

 Kredit bermasalah (problem loan) yaitu pinjaman yang mengalami kesulitan 

pelunasan dari peminjam akibat adanya faktor kesengajaan atau karena faktor eksternal 
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lainnya diluar kemampuan kendali debitur. Kredit bermasalah biasanya disebut non 

performing loan yang dapat diukur dari kolektibilitasnya. Berdasarkan surat edaran Bank 

Indonesia No 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 dalam Triandaru & Budisantoso 

(2006:118) kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional di Indonesia perihal penilaian kualitas aktiva bank umum, maka kolektibilitas 

kredit dapat digolongkan kedalam 5 kelompok yaitu: lancar (pass), dalam perhatian khusus 

(special mention), kurang lancar (substandard), diragukan (doubtful), dan macet (loss). 

Kecenderungan kerugian yang timbul dari kredit yang disalurkan pada dasarnya 

disebabkan karena kurangnya perhatian bank secara serius setelah kredit tersebut berjalan. 

Selain itu minimnya analisis yang dilakukan bank pada saat terjadinya perubahan dalam 

siklus usaha.  

Non Performing Loan pada suatu bank dapat dicari dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: (Siamat,2005) 

 kredit diragukan kredit kurang lancar kredit macettotal kredit  x 100% 
 
Menurut Hariyani (2010 : 38), terjadinya NPL dapat disebabkan karena beberapa 

faktor diantaranya dapat berupa faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal 

yang menyebabkan adanya kredit macet diantaranya yaitu : kebijakan perkreditan yang 

ekspansif, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad yang kurang baik 

dari pemilik, pengurus atau pegawai bank, dan lemahnya sistem informasi kredit macet. 

Sedangkan faktor eksternal yaitu : kegagalan usaha debitur, pemanfaatan iklim persaingan 
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perbankan yang tidak sehat oleh debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya 

suku bunga kredit. 

Cara alternatif untuk menyelesaikan kredit bermasalah dengan menggunakan 3R yaitu 

(Iskandar.2008:186) : 

1. Rescheduling, yaitu perubahan syarat kredit yang hanya terbatas pada perubahan 

jadual pembayaran atau jangka waktu, termasuk masa tenggang baik meliputi 

perubahan besarnya angsuran maupun tidak. 

2. Reconditioning, yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang 

tidak terbatas pada perubahan jadual pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan 

lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit. 

3. Restructuring, yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut : 

• Penambahan dana bank dan/atau 

• Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru 

dan/atau 

• Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam 

perusahaan. 

2.1.4.1. Dampak Non Performing Loan 

Menurut Soebagio (2005) dalam Zahrah (2011) kredit macet yang cukup besar 

dalam industri perbankan dapat menyebabkan dampak yang cukup luas, diantaranya : 

a. Jika NPL tinggi, maka sebagian dana yang dihimpun bank akan digunakan untuk 

menutupi kewajiban jangka pendek atau panjang. Hal ini tentunya akan berdampak 

pada penyaluran kredit baru kepada masyarakat akan berkurang, sehingga 
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kemungkinan besar calon debitur tidak dapat merasakan fasilitas kredit yang 

diberikan bank. 

b. Bank akan lebih selektif dan hati-hati dalam memberikan kreditnya. Hal ini dapat 

menyebabkan ekspansi kredit yang disalurkan akan mengalami penurunan.  

c. Prosedur pemberian kredit akan cenderung memakan waktu yang lebih lama dari 

prosedur normalnya, sehingga menyebabkan biaya dana serta bunga kredit akan 

menjadi lebih tinggi. 

d. Kredit dengan NPL yang tinggi juga mengganggu perkembangan usaha dan 

kesehatan bank karena keadaan tersebut akan berdampak pada likuidtas bank 

tersebut, karena kemungkinan besar bank tidak dapat memenuhi kewajibannya 

dengan segera. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa NPL yang tinggi akan membawa 

dampak yang buruk bagi perekonomian, likuiditas bank serta calon debitur bank. Selain itu 

NPL yang tinggi juga dapat menyebabkan rush, yaitu penarikan dana secara besar-besaran 

oleh nasabah. Oleh karena itu tingkat NPL harus selalu dijaga agar tidak melampaui batas 

yang telah ditentukan. Sebagaimana dalam peraturan Bank Indonesia nomor 13/3/PBI/2011 

tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank menyatakan bahwa salah satu 

kriteria bank yang dinilai memiliki potensi kesulitan dan membahayakan kelangsungan 

usaha bank yaitu bank yang memiliki kredit bermasalah (Non Performing Loan-NPL) secara 

neto lebih dari 5% dari total kredit.  
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2.1.5. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan 

dana yang dilakukan nasabah dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber 

likuiditasnya. Besarnya LDR mengikuti perkembangan kondisi perekonomian Indonesia. 

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 12/19/PBI/2010 tentang giro wajib minimum 

bank umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valas pasal 10 menyatakan bahwa 

batas bawah LDR berada pada targer 78%, sedangkan batas atas LDR yaitu 100%. Semakin 

tinggi rasio ini, maka makin rendah likuiditas bank tersebut. Perhitungan LDR dapat dilihat 

dalam rumus : (Leon & Ericson, 2007) 

       100% 

 

 

2.1.6. Inflasi 

Inflasi adalah kenaikan harga-harga atas barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. 

Kenaikan harga tersebut dapat diakibatkan karena pertumbuhan ekonomi atau terlalu 

banyaknya uang yang beredar dipasaran. (Widjajanta & Widyaningsih, 2007: 114) terdapat 

3 teori yang menyatakan penyebab adanya inflasi, menurut teori kuantitas oleh Irving Fisher 

inflasi disebabkan karena banyaknya jumlah uang yang beredar serta perpindahan uang dari 

satu tangan ke tangan yang lain berlangsung dengan cepat. Menurut teori Keynes inflasi 

terjadi karena masyarakat hidup diluar batas kemampuan ekonomi. Sedangkan teori 

strukturalis menyatakan bahwa inflasi lebih diakibatkan oleh kekakuan struktur ekonomi, 

dengan kata lain pertumbuha barang-barang yang diproduksi pertumbuhannya lebih lambat 
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dibandingkan dengan pertumbuhan kebutuhan, sehingga akan menaikkan harga dalam 

jangka panjang. 

Inflasi yang terlalu tinggi dan berkepanjangan dapat mengakibatkan dampak sebagai 

berikut : (Widjajanta & Widyaningsih, 2007: 115) 

a. Jika harga barang secara umum naik terus menerus, masyarakat akan panik sehingga 

perekonomian tidak berjalan normal, karena di satu sisi masyarakat yang berlebihan 

uang akan memborong barang, sementara yang kekurangan uang tidak bisa membeli 

barang, akibatnya negara rentan terhadap segala kekacauan yang ditimbulkannya. 

b. Masyarakat akan lebih cenderung untuk memilih menarik tabungan untuk membeli 

dan menumpuk barang, akibatnya bank kekurangan dana yang berdampak pada tutup 

atau bangkrut, serta rendahnya dana investasi yang tersedia. 

c. Produsen cenderung memanfaatkan kesempatan kenaikan harga untuk memperbesar 

keuntungan dengan cara mempermainkan harga di pasar sehingga harga akan terus 

naik. 

d. Distribusi barang relatif tidak adil karena adanya penumpukkan dan konsentrasi 

produk pada daerah yang masyarakatnya dekat dengan sumber produksi serta 

masyarakatnya memiliki banyak uang. 

e. Jika inflasi berkepanjangan, produsen banyak yang bangkrut karena produknya 

relatif akan semakin mahal sehingga tidak ada yang mampu membeli. 

2.1.6.1. Indikator Inflasi  

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi yaitu: (Alam, 

2006 : 222) 
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1. Indeks Harga Konsumen (IHK), indikator yang umum digunakan untuk 

menggambarkan pergerakan harga. IHK dihitung dengan menggunakan data harga 

konsumen (HK). HK yaitu harga barang-barang yang diperdagangkan dalam eceran 

untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk dijual. IHK digunakan oleh Badan Pusat 

Statistik (BPS) sebagai indicator inflasi di Indonesia.  

Inflasi n IHK n IHK n 1 IHK n 1  x 100 

 

2. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), yaitu indikator yang menggambarkan 

pergerakan harga dari komoditi-komoditi yang diperdagangkan di suatu daerah. 

Perhitungan IHPB menggunakan data Harga Perdagangan Besar (HPB). HPB 

mencakup barang-barang perdagangan dalam jumlah besar (grosir) yang terdiri dari 

lima macam yaitu : hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil industri, impor dan 

ekspor. IHPB berguna untuk melihat perkembangan perekonomian secara nasional. 

Inflasi n IHPB n IHPB n 1 IHPB n 1  x 100 

 

2.1.7. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Menurut Leon dan Ericson (2008 : 42) Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah 

persentase kecukupan modal minimum yang diwajibkan menurut standar bank for 

international settlement (BIS) yaitu sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut resiko 

(ATMR). CAR yang digunakan dalam penelitian yaitu CAR berdasarkan resiko operasional. 

Semakin besar rasio CAR maka semakin baik pula bank tersebut (Gozali, 2004 : 48). 
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Artinya semakin kecil bobot resiko yang ditanggung oleh bank berdasarkan ATMR, 

semakin rendah pula jumlah kredit bermasalah (NPL) yang akan ditanggung oleh bank. 

 

2.1.8. Suku Bunga SBI 

Suku bunga memiliki peran penting dalam roda perekonomian negara karena suku 

bunga memiliki peran penting dalam menstabilkan jumlah uang yang beredar di masyarakat 

(Oie, 2009: 54). Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 salah satu fungsi Bank 

Indonesia adalah mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah (Siamat, 

2005:148). Instrumen yang digunakan dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar 

adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yaitu surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang 

diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek 

dengan sistem diskonto (Manurung, 2006:8). 

 

2.1.9. Kebijakan Bank Indonesia 

Kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia merupakan salah cara untuk mengatasi 

masalah-masalah yang timbul pada bank-bank umum konvensional maupun syariah. 

Masalah yang sering timbul dari dunia perbankan adalah masalah kredit bermasalah (NPL). 

Oleh karena itu Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk dapat mengurangi 

timbulnya NPL yang tinggi pada bank. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Penetapan Cadangan Wajib Minimum 

Menurut Iskandar  (2008:70) Tujuan dari penetapan cadangan wajib minimum ini 

dimaksudkan agar bank selalu dalam keadaan sehat. Berdasarkan Surat Edaran Bank 
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Indonesia No 32/2/UPPB tanggal 30 April 1997 kewajiban setiap bak umum dalam 

menyediakan modal minimum adalah sebesar 8% dari ATMR. Persentase ini dalam dunia 

perbankan dinamakan Capital Adequacy Ratio (CAR). Kemudian dirubah dengan Surat 

Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/146/KEP/ DIR tanggal 12 November 1998 yang 

menyebutkan bahwa bank umum wajib menyediakan modal minimum sebesar 4% dari 

Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) (Iskandar, 2008). 

 

2. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) 

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) merupakan salah satu upaya 

penyelamatan dari Bank Indonesia terhadap bank-bank baik bank umum  ataupun BPR 

untuk mencegah adanya pemberian kredit yang berlebihan. Berdasarkan peraturan Bank 

Indonesia No 8/13/PBI/2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum 

menyatakan bahwa BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang 

diperkenankan terhadap modal bank. Pelanggaran BMPK yaitu selisih lebih antara 

persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase penyediaan dana terhadap modal 

bank pada saat pemberian Penyediaan Dana. Sedangkan pelampauan BMPK adalah selisih 

lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase penyediaan dana 

terhadap modal bank pada saat tanggal laporan. 

3. Permodalan Bank 

Komplektisitas kegiatan usaha bank yang semakin meningkat berpotensi 

menyebabkan tingginya risiko yang dihadapi bank. Peningkatan risiko ini harus diikuti oleh 

peningkatan modal bank untuk menanggung kemungkinan kerugian yang timbul. Oleh 

Karena itu, setiap bank wajib memiliki modal inti minimum yang dipersyaratkan untuk 
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mendukung kegiatan usahanya. Pemenuhan kewajiban modal inti minimum dapat dilakukan 

melalui penambahan modal disetor, pertumbuhan laba, merger, konsolidasi atau akuisisi.  

Peraturan Bank Indonesia nomor 9/16/PBI/2007 tentang jumlah modal inti minimum 

bank umum menyatakan bagi bank yang tidak dapat memenuhi jumlah modal inti minimum 

sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, penyediaan dana per debitur paling tinggi 

Rp500 juta tidak termasuk SBI dan penyediaan dana kepada pemerintah dan bank, jumlah 

maksimum DPK sebesar 10 kali modal inti, maka bank tersebut wajib membatasi kegiatan 

usahanya dengan tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Devisa serta 

menutup seluruh jaringan kantor Bank yang berada di luar wilayah provinsi pusat bank. 

 

2.2. Hubungan Variabel Independen terhadap Variabel Dependen  

2.2.1. Hubungan Loan Deposit Ratio (LDR) terhadap Non Performing Loan (NPL) 

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio untuk mengetahui seberapa jauh 

kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah 

menanamkan dana dengan mengandalkan kredit sebagai sumber likuiditasnya. Semakin 

tinggi rasio ini, semakin rendah kemampuan likuiditas bank sehingga kemungkinan suatu 

bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar (Hariyani, 2010:55). Tingginya rasio 

LDR tersebut menunjukkan adanya peningkatan bank dalam melakukan penyaluran kredit 

kepada masyarakat, sehingga kemungkinan resiko gagal bayar yang dilakukan oleh debitur 

semakin meningkat, akibatnya rasio NPL bank naik.  

Putra (2008) telah melakukan penelitian terhadap faktor faktor yang mempengaruhi 

kinerja NPL pada perbankan di Indonesia periode 2003-2007. Hasil penelitian tersebut 
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menyatakan bahwa LDR  memiliki hubungan searah terhadap NPL dengan probabilitas 

lebih besar dibandingkan α, artinya LDR berpengaruh positif terhadap kinerja NPL namun 

tidak signifikan.  

Alam (2008) melakukan penelitian mengenai hubungan LDR terhadap NPL Bank 

BRI pada periode triwulan pertama 2004 sampai dengan triwulan kedua 2007. Hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa LDR memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap 

NPL  ditandai dengan adanya hasil yang menunjukkan koefisien negatif antara LDR dengan 

NPL. Zahrah (2010) juga meneliti pengaruh LDR terdahap NPL pada bank umum syariah 

dan hasilnya menunjukkan bahwa LDR memiliki pengaruh yang negatif namun tidak 

signifikan terhadap NPL. Hasil penelitian yang sama juga dilakukan Soebagio (2005) 

terhadap bank umum komersial yang menyatakan bahwa nilai LDR tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap NPL. 

 

2.2.2. Hubungan Inflasi terhadap Non Performing Loan (NPL) 

Inflasi adalah kenaikan harga-harga atas barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu 

(Diantoro, 2010 : 7). Peningkatan inflasi akan menyebabkan goyangnya perekonomian 

negara karena nilai mata uang khususnya rupiah akan mengalami penurunan sehingga akan 

berdampak pada kemampuan debitur dalam membayar kewajibannya karena debitur akan 

lebih cenderung memilih untuk memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu dibandingkan 

dengan membayar hutang. Namun peningkatan inflasi dapat terkadang ditandai dengan 

kenaikan gaji karyawan tetapi kenaikan tersebut tidak secepat kenaikan harga-harga 

kebutuhan pokok baik berupa barang atau jasa (Diantoro,2010:7). 
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Putra (2008) menyatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh yang positif namun tidak 

signifikan dalam menaikkan NPL pada perbankan di Indonesia selama periode 2003-2007. 

Hal tersebut ditunjukkan dari nilai probabilitas yang lebih besar dibandingkan dengan nilai 

α=0.05. Pramudito (2009) juga melakukan penelitian dengan menggunakan inflasi sebagai 

salah satu variabel bebas yang mempengaruhi non performing loan pada bank umum dengan 

melihat data tiap bulan selama periode 2004-Juni 2008. Hasil penelitian tersebut 

mengatakan bahwa inflasi memiliki hubungan yang searah namun tidak signifikan dalam 

mempengaruhi NPL pada bank umum. Hasil penelitian yang sama juga dilakukan oleh 

Wikutama (2010) pada Bank Pembangunan Daerah yang menyatakan bahwa inflasi tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap NPL BPD. Menurut Wikutama tidak 

berpengaruhnya inflasi disebabkan karena variabel yang digunakan bersifat makro 

sedangkan variabel NPL yang digunakan hanya variabel NPL BPD sehingga ada faktor-

faktor lain yang mempengaruhi. 

Soebagio (2005) melakukan penelitian terhadap bank umum komersial di Indonesia 

selama periode 2000-2005. Dalam penelitiannya Soebagio mengatakan bahwa inflasi 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kenaikan NPL. Dengan kata lain, semakin 

tinggi inflasi maka akan semakin tinggi juga kecenderungan bank dalam mengalami 

masalah NPL karena debitur lebih cenderung untuk menarik dana ketimbang untuk 

membayar hutang. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Soebagio, 

Pramudito, dan Putra. Tanudjaja (2006) mengatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh 

negatif namun tidak signifikan terhadap kenaikan atau penurunan NPL pada bank umm 

komersial. 
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2.2.3. Hubungan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Non Performing Loan 

(NPL) 

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah modal kinerja bank yang menunjukkan 

sebarapa besar jumlah seluruh aset bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat 

berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari modal sendiri disamping 

memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank. 

Bank Indonesia dalam ketentuan paket 20 Mei 1993 menyatakan modal minimum 

bank mengikuti standar Bank for International Settlement (BIS) adalah sebesar 8% dari 

aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) (Leon & Ericson, 2007:24). Rasio ini merupakan 

perbandingan antara modal dengan ATMR. Semakin besar rasio CAR pada suatu bank, 

maka semakin baik bank tersebut.  

Dalam perhitungan kecukupan modal bank, bobot kategori risiko (ATMR) berperan 

dalam menentukan jumlah minimum permodalan yang harus dimiliki bank. Semakin kecil 

ATMR yang dikenakan pada satu debitur/kelompok debitur maka jumlah modal minimum 

yang harus disediakan bank akan semakin kecil. Kecilnya bobot resiko yang ditunjukkan 

oleh ATMR mengartikan bahwa kemungkinan kredit bermasalah yang dimiliki bank juga 

akan semakin kecil. Namun disisi lain, penurunan ATMR akan memberikan keleluasaan 

bagi bank untuk melakukan ekspansi pembiayaan/financing kepada debitur. Ekspansi kredit 

yang berlebihan oleh bank dapat menyebabkan kemungkinan besar terjadinya peningkatan 

pada non performing loan bank yang bersangkutan. 

Utomo (2008) melakukan penelitian terhadap NPL pada bank umum dengan 

menggunakan variabel CAR sebagai salah satu variabel bebasnya. Hasil penelitian tersebut 
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menyimpulkan bahwa CAR memiliki hubungan negatif namun berpengaruh secara 

signifikan terhadap NPL bank umum periode 2004-2007.  

Soebagio (2005) telah melakukan penelitian yang sama terhadap variabel CAR 

pada bank umum komersial. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa variabel CAR 

memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,05% dengan koefisian bertanda negatif, yang 

mengartikan bahwa pengaruh CAR terhadap NPL memiliki pengaruh yang negatif dan 

siginifikan terhadap perubahan rasio NPL pada bank umum komersial periode 2000-2004. 

Zahrah (2011) menyatakan bahwa jika rasio CAR semakin tinggi maka ATMR 

bank yang bersangkutan semakin kecil yang menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah 

yang disalurkan juga semakin kecil. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi rasio 

CAR maka akan semakin rendah rasio NPF bank syariah. Hal tersebut didukung dengan 

penelitian yang dilakukannya yang menyimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 90% 

rasio CAR memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kenaikan atau 

penurunan rasio NPL pada bank syariah periode 2005-2010.  

Hasil yang berbeda disimpulkan oleh Indrawati (2008) yang menyatakan bahwa 

hasil regresi NPL yang didapatkan menunjukkan hubungan searah antara CAR dengan NPL 

yang artinya variabel CAR memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap NPL bank 

pemerintah periode periode 2004- triwulan 4 tahun 2007. Hubungan positif yang dihasilkan 

dari penelitian tersebut dikarenakan ketika CAR mengalami kenaikan maka resiko kredit 

yang dimiliki bank akan semakin besar karena tingkat kemampuan bank dalam penyaluran 

kredit semakin meningkat dan mengakibatkan bobot resiko dalam ATMR juga akan 

meningkat sehingga menyebabkan rasio NPL bank naik. 
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2.2.4. Hubungan Suku bunga SBI terhadap Non Performing Loan (NPL) 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang 

diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan 

sistem diskonto (Manurung, 2006:8). Kebijakan  pemerintah dalam menaikkan suku bunga 

SBI, maka secara otomatis akan berdampak pada kenaikan suku bunga deposito dan suku 

bunga kredit  (Oie, 2009 : 55). Secara teori, kenaikan tingkat suku bunga kredit inilah yang 

dapat menyebabkan kemampuan membayar debitur semakin kecil sehingga kemungkinan 

nilai NPL naik semakin besar karena jumlah kredit pokok dan bunga yang harus 

dikembalikan kepada bank semakin besar jumlahnya. 

 Lubis (2006) telah melakukan penelitian pada perbankan di Sumatera dengan 

menggunakan suku bunga SBI sebagai salah satu variabel independennya. Hasil penelitian 

tersebut mengatakan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% suku bunga SBI memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan NPL. Tanudjaja (2006) dalam 

penelitiannya juga mengatakan bahwa terdapat hubungan searah antara tingkat suku bunga 

SBI dengan NPL yang mengartikan bahwa tingkat suku bunga memiliki hubungan yang 

signifikan terhadap NPL.  

Berbeda halnya dengan Lubis (2006) dan Tanudjaja (2006), Putra (2008) meneliti 

tingkat suku bunga terhadap kinerja NPL. Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa 

tingkat suku bunga memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan karena probability  > 

level of significant. Zahrah (2010) juga melakukan penelitian terhadap bank syariah dan 

hasilnya menyimpulkan bahwa suku bunga SBI memiliki pengaruh positif tetapi tidak 

secara signifikan  terhadap pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah. Tidak 

signifikannya SBI karena tidak berpengaruhnya margin pembiayaan yang diberikan bank 
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umum syariah ketika terjadi peningkatan atau penurunan suku bunga SBI. Hal ini 

disebabkan karena tingkat margin yang diberikan bank umum syariah sudah terikat dengan 

apa yang disepakati didalam akad. Sebagai akibatnya perubahan yang terjadi pada suku 

bunga SBI tidak akan mempengaruhi margin pembiayaan bank umum syariah sehingga 

rasio NPFG juga tidak berpengaruh.  

 

2.3.  Penelitian terdahulu  

Lubis (2006) melakukan penelitian dengan menggunakan data time series pada 

perbankan yang terdapat di Sumatera Utara periode 1985-2005 (21 tahun). Variabel yang 

digunakan yaitu NPL sebagai variabel dependen sedangkan variabel independennya terdiri 

dari tingkat suku bunga SBI, inflasi tahun sebelumnya, dan Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB). Hasil pengujian dengan analisis regresi linear berganda pada program  

eviews 4.1 menyimpulkan bahwa secara parsial hanya variabel tingkat suku bunga SBI dan 

inflasi tahun sebelumnya yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL pada 

perbankan di Sumatera Utara, sedangkan variabel PDRB tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap NPL pada perbankan di Sumatera Utara. Namun pengujian secara 

simultan (uji F) dengan tingkat kepercayaan 95% variabel tingkat suku bunga SBI, Inflasi 

tahun sebelumnya dan PDRB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan NPL 

pada perbankan yang terdapat di Sumatera Utara.  

Alam (2008) juga telah melakukan penelitian pada bank BRI dengan menganalisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi NPL serta melihat bagaimana dampaknya pada sektor 

UMKM. Penelitian Alam (2008) menggunakan dua model ekonometrika, pada model 
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pertama menjelaskan hubungan antara variabel LDR, suku bunga riil (SBR) BRI, dan 

kebijakan BI (KBI) terhadap NPL. Sedangkan pada model kedua menjelaskan hubungan 

NPL terhadap jumlah kredit yang disalurkan BRI. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa pada model pertama hanya variabel KBI yang memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap NPL, sedangkan variabel LDR dan SBR tidak berpengaruh signifikan terhadap 

NPL. hal tersebut ditunjukkan dengan adanya koefisien LDR dan SBR yang bertanda 

negatif atau berlawanan arah dengan NPL. Penelitian yang sama juga telah dilakukan oleh 

Wikutama (2010) dengan menggunakan data sampel triwulanan mengenai pengaruh tingkat 

suku bunga pada Bank Pembangunan Daerah periode Maret 2003 – Desember 2009, dimana 

model yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis regresi data panel 

(pool regression) dengan menggunakan variabel tingkat inflasi, tingkat suku bunga SBI dan 

nilai tukar sebagai variabel independennya.  Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

variabel tingkat inflasi dan tingkat suku bunga SBI tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap terjadinya NPL. Menurut Wikutama kedua variabel tersebut merupakan variabel 

yang bersifat makro sedangkan NPL hanya menggunakan NPL BPD, sehingga kedua 

variabel tersebut tidak dapat mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah di BPD. Namun 

untuk variabel tingkat suku bunga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kredit 

bermasalah (NPL) pada Bank Pembangunan Daerah. 

Soebagio (2005) melakukan penelitian mengenai variabel-variabel yang 

mempengaruhi NPL pada bank umum komersial yang meliputi bank persero, Bank Umum 

Swasta Nasional (BUSN), bank asing, dan BPD di Indonesia periode Januari 2000 – 

September  2004. Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda dengan 2 jenis 
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variabel yaitu variabel makro (inflasi, kurs, dan GDP) dan variabel mikro (CAR, KAP, 

tingkat bunga pinjaman, dan LDR). Hasil penelitian menunjukkan secara partial (uji t) 

dengan tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% pada variabel makro hanya 

variabel GDP yang terbukti tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap 

terjadinya NPL. Sedangkan untuk variabel mikro semua variabel memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap terjadinya NPL. 

Tanudjaja (2006) menganalisis hubungan tingkat suku bunga SBI terhadap NPL 

dengan menggunakan regresi linear sederhana pada tingkat kepercayaan 95%. Penelitian 

tersebut didapatkan bahwa koefisien korelasi perubahan tingkat suku bunga SBI 

menunjukkan terdapat hubungan searah antara perubahan tingkat suku bunga SBI dengan 

NPL, artinya perubahan tingkat suku bunga SBI memiliki hubungan yang signifikan 

terhadap NPL.  

Putra (2008) juga melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja NPL perbankan di Indonesia selama periode 2003 - 2007 dengan menggunakan 

variable LDR, LAR, Inflasi, BI rate, dan penyaluran kredit sebagai variabel independen. 

Hasil yang didapat dalam penelitiannya yaitu variabel LDR, BI rate, dan kredit yang 

diberikan  memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kenaikan NPL. hal 

tersebut dibuktikan dengan adanya tanda yang berlawanan arah pada ketiga variabel tersebut 

dalam model regresi. Namun variabel LAR dan inflasi memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kenaikan NPL perbankan di Indonesia, yang dibuktikan dengan adanya 

tanda positif dalam model regresi pada kedua variabel tersebut.  
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Pramudito (2009) melakukan penelitian terhadap NPL pada bank umum dengan 

melakukan pengamatan setiap bulan di tahun 2004 - Juni 2008. Variabel yang digunakan 

oleh peneliti adalah variabel makro yang terdiri atas inflasi dan BI Rate. Hasil peneitian 

yang dilakukan Pramudito menyatakan bahwa variabel BI Rate memiliki hubungan positif 

dan signifikan terhadap NPL Bank umum, sedangkan untuk variabel inflasi memiliki 

hubungan yang searah namun tidak signifikan dalam mempengaruhi variabel NPL. 

Penelitian lain yang dilakukan Indrawati (2008) juga menggunakan variabel NPL 

sebagai variabel terikat dan CAR sebagai salah satu variabel bebas yang digunakan peneliti. 

Penelitian tersebut menggunakan 3 bank umum yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank 

BRI selama periode 2005- triwulan 4 tahun 2007. Dalam penelitiannya Indrawati (2008) 

mendapatkan adanya hubungan searah dan signifikan antara variabel CAR dengan NPL 

dalm model regresi berganda.  

Dalam penelitian lain, Zahrah (2011) menganalisis faktor-faktor penyebab 

pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah periode 2005-2010 dengan menggunakan 5 

variabel yang terdiri dari variable dependen yaitu Non Performing Financing (NPF) dan 4 

variabel independen (CARPB, DPK, FDR, dan suku bunga SBI). Dengan menggunakan 

pendekatan analisi regresi berganda, hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pada 

tingkat kepercayaan 95% secara partial variabel DPK dan CARPB memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap pembiayaan bermasalah, sedangkan SBI dan FDR tidak memiliki 

berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah.  
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2.4. Rerangka Pemikiran  

Kredit Bermasalah atau biasa dikenal dengan sebutan Non Performing Loan (NPL) 

pada bank umum konvensional merupakan salah satu indikator dalam menilai tingkat 

kesehatan bank. Kenaikan persentase  NPL yang melebihi batas maksimum sebesar 5%  

akan menganggu jalannya kegiatan bank sebagai penyalur kredit karena dana yang diperoleh 

bank digunakan untuk membayar hutang jangka pendek ataupun jangka panjang. Oleh 

karena itu kenaikan jumlah NPL akan menjadi “pekerjaan rumah” yang selalu menjadi 

prioritas bagi bank.  

Kenaikan persentase NPL terjadi karena disebabkan beberapa faktor baik yang berasal 

dari faktor internal. Lubis (2006) telah melakukan penelitian terhadap peningkatan NPL 

pada perbankan di Sumatera Utara dengan menggunakan variabel makro yaitu inflasi dan 

PDRB , hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa kedua variabel makro memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan NPL. sedangkan untuk faktor internal 

biasanya berasal dari laporan keuangan ataupun dari management suatu bank seperti DPK, 

LDR, calon debitur, serta kondisi lingkungan bank tersebut. 

Penelitian ini akan menguji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

peningkatan NPL baik dari faktor internal maupun faktor eksternalnya. Faktor internal yang 

digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan masing-masing bank yaitu 

Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Capital Adequacy Ratio (CAR), sedangkan faktor 

eksternal yang digunakan adalah inflasi dan Suku Bunga SBI. Untuk dapat mendekati hasil 

yang signifikan maka peneliti akan menggunakan derajat kepercayaan α=95%. Atas dasar 

pemikiran diatas, maka variabel-variabel tersebut dapat digambarkan pada gambar 2.1 

sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 

Rerangka Pemikiran 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : hasil olahan penulis  

2.5. Pengembangan Hipotesis 

2.5.1. Rerangka Hipotesis 

Hipotesis merupakan asumsi atau dugaan yang masih lemah kebenarannya tentang 

suatu populasi, oleh karena itu hipotesis masih diperlukan pengujian lebih lanjut untuk dapat 

dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan di atas, 

kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan variabel dependent dan variabel 

independent yang hampir sama dengan penelitian terdahulu yaitu variabel NPL sebagai 

variabel dependent sedangkan variabel independentnya terdiri dari LDR, Suku Bunga SBI 

Loan Deposit 
Ratio (LDR) 
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dan penulis menambahkan variabel lain yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR) dan inflasi. 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji bagaimana pengaruh kelima variabel independen 

terhadap variabel dependent pada bank umum yang masuk dalam peringkat bank umum 

berdasarkan asset periode 2005-2010. Adapun hipotesis yang akan diuji diantaranya : 

  

H01 : LDR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL pada bank-bank yang 

berada di peringkat bank umum berdasarkan aset periode 2005-2010. 

Ha1 : LDR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL pada bank-bank yang berada 

di peringkat bank umum berdasarkan aset periode 2005-2010. 

 

H02 : Inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL pada bank-bank yang 

berada di peringkat bank umum berdasarkan aset periode 2005-2010. 

Ha2 : Inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL pada bank-bank yang berada 

di peringkat bank umum berdasarkan aset periode 2005-2010. 

 

H03 : Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

NPL pada bank-bank yang berada di peringkat bank umum berdasarkan aset periode 

2005-2010. 

Ha3 : Capital Adequacy Ratio (CAR)  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL 

pada bank-bank yang berada di peringkat bank umum berdasarkan aset periode 

2005-2010. 
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H04 : Suku Bunga SBI tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL pada bank-

bank yang berada di peringkat bank umum berdasarkan aset periode 2005-2010. 

Ha4 : Suku bunga SBI memiliki pengaruh signifikan terhadap NPL pada bank-bank yang 

berada di peringkat bank umum berdasarkan aset periode 2005-2010. 

 

H05 : LDR, Inflasi, CAR dan  Suku Bunga SBI secara simultan tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap NPL pada bank-bank yang berada di peringkat bank umum 

berdasarkan aset periode 2005-2010. 

Ha5 : LDR, Inflasi, CAR dan  Suku Bunga SBI secara simultan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap NPL pada bank-bank yang berada di peringkat bank umum 

berdasarkan aset periode 2005-2010. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Metode Pengumpulan Data  

3.1.1. Populasi dan Sampel Penelitian 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank-bank umum yang masuk 

kedalam peringkat bank umum berdasarkan aset periode 2005-2010 menurut statistik 

perbankan Bank Indonesia. Pengambilan objek dalam penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling dengan cara menunjukkan langsung pada suatu populasi berdasarkan 

karakteristik atau ciri yang dimiliki sampel, dengan tujuan agar diperoleh sampel yang 

representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan.. Bank yang dipilih adalah bank yang 

dapat menjaga kestabilan nilai asetnya untuk tetap berada dalam peringkat bank umum 

berdasarkan aset sepanjang periode penelitian. Apabila selama periode 2005-2010 terdapat 

bank-bank lain yang baru masuk atau keluar dari peringkat, maka penulis mengeluarkannya 

dari objek penelitian.  

Penulis memilih bank-bank tersebut sebagai objek penelitian karena salah satu 

faktor dalam perkembangan perekonomian suatu negara khususnya Indonesia adalah nilai 

aset dari bank. Pemilihan objek penelitian tersebut dapat dijelaskan pada tabel 3.1 sebagai 

berikut : 
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Tabel 3.1 

Pemilihan Objek Penelitian  

 

Bank yang terdapat di Bank Indonesia 

periode 2005-2010 

145 bank yang terdiri dari 5 Bank Persero, 

26 Bank BPD, 28 Bank Campuran, 11 Bank 

Asing, 32 BUSN Non Devisa, dan 43 BUSN 

Devisa 

10 Bank umum yang terdapat dalam 

peringkat bank umum berdasarkan aset 

periode 2005-2008 

Bank Mandiri, BCA, BNI, BRI, Bank 

Danamon Indonesia, BII, Bank Niaga, Bank 

Pan Indonesia, Bank Permata, dan Citibank. 

10 bank umum yang terdapat dalam 

peringkat bank umum berdasarkan aset 

periode 2009-2010 

Bank Mandiri, BCA, BNI, BRI, Bank 

Danamon Indonesia, BII, Bank Niaga, Bank 

Pan Indonesia, Bank Permata, dan BTN 

Bank yang dipilh sebagai objek penelitian 

periode 2005-2010 

Bank Mandiri, BCA, BNI, BRI, Bank 

Danamon Indonesia, BII, Bank Niaga, Bank 

Pan Indonesia, dan Bank Permata. 

Sumber : hasil olahan penulis 

Berdasarkan data yang diperoleh Citibank dan Bank BTN tidak dimasukkan 

kedalam objek penelitian karena kedua bank tersebut tidak stabil berada pada peringkat bank 

umum berdasarkan aset sepanjang periode 2005-2010. Sehingga objek penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini berjumlah 9 bank umum, yang terdiri dari 4 bank persero 

dan 5 Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) devisa.  
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3.1.2. Jenis Data dan Sumber Data   

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data panel karena terdiri 

dari beberapa perusahaan dan beberapa tahun penelitian. Sedangkan sumber data yang 

digunakan berasal dari data sekunder berupa laporan tahunan yang meliputi Loan to Deposit 

(LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR) yang diperolah dari website IDX dan website 

masing-masing bank serta data Tingkat Suku Bunga SBI dan inflasi yang diperoleh dari 

website Bank Indonesia (www.bi.go.id). Di Indonesia, data inflasi menggunakan 

perhitungan dari Indeks Harga Konsumen. 

 

3.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

Penelitian ini terdiri atas dua variabel yaitu variabel dependen (Y) dan variabel 

independen (X). Non Performing Loan (NPL) dalam penelitian ini merupakan variabel 

dependent (Y), sedangkan untuk variabel independen (X) terdiri dari Loan to Deposit Ratio 

(X1), Inflasi (X2), Capital Adequacy Ratio (X3), Suku Bunga SBI (X4). Definisi masing-

masing variabel diperlukan dengan tujuan untuk mempermudah pembahasan lebih lanjut 

serta pengujian hipotesis. Definisi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian adalah 

sebagai berikut : 

 

3.2.1. Variabel Terikat (Dependen) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas (Independen). 

Dalam penelitian ini Non Performing Loan (NPL) merupakan variabel dependen. NPL 

adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan dari peminjam akibat adanya faktor 

kesengajaan atau karena faktor eksternal lainnya diluar kemampuan kendali debitur. Kredit 
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dinyatakan bermasalah apabila kredit tersebt tidak dapat dibayar oleh debitur lebih dari 90 

hari. Oleh karena itu NPL merupakan penjumlahan dari kredit kurang lancar, diragukan dan 

macet (kolektibilitas 3 s/d 5) dibagi dengan jumlah keseluruhan kredit yang diberikan oleh 

bank. NPL dapat ditentukan dengan menggunakan rumus : (Siamat, 2005) 

 kredit diragukan kredit kurang lancar kredit macettotal kredit  x 100% 

 

3.2.2. Variabel Bebas (Independen) 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Adapun 

variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

LDR merupakan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang 

dilakukan nasabah dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber 

likuiditasnya. Semakin tinggi LDR pada  bank, maka semakin rendah likuiditas 

bank tersebut. Karena tingginya nilai LDR menyatakan bahwa bank menyalurkan 

kredit dalam jumlah besar kepada masyarakat atau menyalurkan kredit diatas 

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). LDR dapat ditentukan dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : (Leon & Ericson, 2006) 

 Jumlah Kredit yang Diberikan total DPK  x 100% 
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2. Inflasi  

Inflasi adalah kenaikan harga-harga atas barang dan jasa dalam kurun waktu 

tertentu (Diantoro, 2010 : 7). Inflasi yang tidak diharapkan akan memiliki dampak 

yang lebih merusak ketimbang biaya inflasi yang diantisipasi. Hal tersebut dapat 

terjadi ketika mengkaji utang jangka panjang. Kesepakatan utang biasanya merinci 

tingkat bunga nominal yang didasarkan pada tingkat inflasi yang diharapkan pada 

saat kesepakatan dibuat. Jika inflasi ternyata berbeda dari yang diharapkan, 

pengembalian riil ex post yang dibayar debitor kepada kreditor berbeda dari yang 

diantisipasi keduanya. Disatu sisi apabila inflasi lebih tinggi dari yang diharapkan, 

debitor untung dan kreditor rugi karena debitor membayar utang dengan nilai yang 

lebih tinggi, namun disisi lain apabila inflasi lebih rendah, kreditor untung dan 

debitor rugi karena pembayaran utang menjadi lebih kecil (Mankiw, 2007 : 98). Di 

Indonesia, nilai inflasi dihitung berdasarkan angka Indeks Harga Konsumen (IHK) 

yang didapat dari berbagai macam jenis barang yang diperjualbelikan dengan 

masing-masing tingkat harga. Indeks Harga Konsumen (IHK) dapat dicari dengan 

menggunakan rumus : (Badan Pusat Statistik, Mei 2012)  
Inflasi IHK n IHK n 1 IHK n 1  x 100 

Keterangan : 

IHK n    : Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun ini  

IHK n-1 : Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun sebelumnya  
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3. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah perbandingan antara modal dengan aktiva 

tertimbang menurut resiko (ATMR). Perhitungan CAR dilihat dalam bentuk 

persentase yang menggambarkan kecukupan modal yang dimiliki terhadap resiko 

atau kerugian yang mungkin dihadapi dalam penyaluran dana. CAR tidak hanya 

digunakan untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap NPL tetapi CAR juga 

digunakan dalam menentukan tingkat kesehatan bank. Menurut Basel Agreement 

yang membentuk Bank of International Settlement telah menyatakan bahwa 

ketentuan mengenai kecukupan modal minimum (CAR) bank-bank di sekuruh dunia 

harus mematuhi peraturan CAR sebanyak 8%. Apabila ada bank-bank yang tidak 

mengikuti peraturan tersebut maka tidak akan memperoleh kepercayaan di luar 

negeri dan tidak akan beroperasi sebagai bank devisa (Suhardi, 2003:182). 

Perhitungan CAR dapat dilihat pada rumus dibawah ini : (peraturan Bank Indonesia 

No 10/15/PBI/2008) 

ModalAktiva Tertimbang Menurut Resiko 

 

4. Suku Bunga SBI 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga atas unjuk dalam rupiah 

yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai pengakuan utang berjangka 

waktu pendek dengan sistem diskonto (Manurung, 2006:8). Kenaikan suku bunga 

SBI akan menaikkan tingkat suku bunga deposit dan suku bunga kredit secara 
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otomatis. Kenaikan pada suku bunga kredit akan berdampak pada macetnya kredit 

yang diberikan yang dikarenakan debitur (peminjam) tidak mampu 

mengembalikan pinjaman pokoknya dan menyebabkan kenaikan pada NPL bank. 

 

3.3. Teknik Pengolahan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel karena data yang 

digunakan dalam penelitian menggunakan data panel, yaitu jenis data yang merupakan 

gabungan antara dua runtut waktu dengan data cross section. Data panel memiliki gabungan 

karakteristik kedua jenis data, yaitu (1) terdiri atas beberapa obyek dan (2) meliputi 

beberapa periode waktu (Winarno, 2007:2.5).  

Pengolahan data dalam penelitian ini dibantu dengan Microsoft Excel kemudian data 

tersebut dimasukkan kedalam software eviews versi 6, yaitu program komputer yang 

digunakan untuk mengolah data statistik dan data ekonometrika. Dalam pengolahan data ini 

perlu melakukan deteksi yaitu mendeteksi data dengan adanya outlier. Outlier adalah kasus 

atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi 

lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebagian variabel tunggal atau 

variabel kombinasi (Ghozali, 2005).  

3.4. Uji Normalitas  

Uji normalitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui distribusi data dalam 

variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini data yang dinyatakan 

baik dan layak uji adalah data yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. 
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Untuk mengetahui data yang digunakan terdistribusi normal atau tidak, maka digunakan uji 

Jargue Bera test atau J-B test. Hipotesa yang digunakan dalam uji normalitas adalah sebagai 

berikut : 

H0 : data terdistribusi normal 

Ha : data tidak terdistribusi normal 

Apabila nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka H0 diterima atau 

dengan kata lain data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal (Winarno, 

2009). 

3.5. Estimasi Regresi Data Panel 

Ajija dkk (2011) menyatakan bahwa dalam model regresi linear terdapat beberapa 

asumsi dasar yang harus dipenuhi untuk menghasilkan estimasi yang baik atau dikenal 

dengan BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Asumsi-asumsi dasar tersebut mencakup 

homoscedastic, non-multicollinearity, dan non-autocorrelation. Berikut merupakan asumsi-

asumsi lain dari BLUE yaitu : 

1. Model regresi adalah linear dalam parameter 

2. Error term (μ) memiliki distribusi normal. Implikasinya, Y dan distribusi sampling 

koefisien regresi memiliki distribusi normal.  

3. Variansnya tetap (homoscedasticity) 

4. Tidak ada hubungan antara variabel bebas dengan error term 

5. Tidak ada korelasi serial (no-autocorrelation) atau autokolerasi diantara error term. 

6. Pada regresi linear berganda, hubungan antarvariabel bebas (multicollinearity) tidak 

terjadi. 
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Ada tiga pendekatan yang biasa digunakan untuk mengestimasi model regresi 

dengan data panel yaitu common effect, fixed effect, dan random effect (Widarjono,2007). 

Metode common effect merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data 

panel yaitu dengan mengkombinasikan data time series dan cross section. Dengan hanya 

menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu maka kita 

bisa menggunakan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu maka 

kita menggunakan metode Ordinary Least square (OLS) untuk mengestimasi data panel. 

Metode fixed effect merupakan teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan 

variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Dimasukkan variabel dummy 

di dalam model fixed effect bertujuan untuk mewakili ketidaktahuan kita tentang model yang 

sebenarnya. Namun, hal ini juga membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan 

(degree of freedom) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter (Widarjono(2007) 

dalam Kusuma (2011). 

Sesuai dengan jenis data yang digunakan, maka langkah-langkah berikutnya adalah 

sebagai berikut (Widarjono, 2007): 

1. Melakukan estimasi dengan fixed effect 

2. Melakukan uji Chow- (Pool vs Fixed Effect) dengan hipotesis: 

Ho : Menggunakan model pool (common) 

H1 : Menggunakan model fixed effect 

Uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode OLS (common) tanpa 

variabel dummy atau Fixed Effect. Hal ini dilakukan untuk mengambil keputusan 

apakah sebaiknya menambah variabel dummy untuk mengetahui bahwa intersep 
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berbeda antar perusahaan dengan metode Fixed Effect dapat diuji dengan uji F 

statistik.  

Jika Ho diterima, maka pengujian selesai sampai pada Uji Chow saja. 

3. Estimasi dengan Random Effect 

4. Melakukan uji Hausman (Random vs Fixed effect) dengan hipotesis: 

Ho : Menggunakan model random effect 

H1 : Menggunakan model fixed effect 

Hausman telah mengembangkan suatu uji statistik untuk memilih apakah 

penggunaan model Fixed Effect atau Random Effect. Uji Hausman ini didasarkan pada ide 

bahwa Least Square Dummy Variable (LSDV) di dalam metode Fixed Effect dan 

Generalized Least Square (GLS) adalah efisien sedangkan metode OLS tidak efisien, di 

lain pihak alternatifnya metode OLS efisien dan GLS tidak efisien. Oleh karena itu, uji 

hipotesis nulnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda sehingga uji Hausman bisa 

dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. Jika Ho diterima, maka pengujian 

selesai sampai di Uji Hausman. 

 

3.6. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang diperoleh 

dapat menghasilkan estimator linear yang baik atau tidak. Apabila dalam suatu model telah 

memenuhi syarat dalam uji asumsi klasik, maka dapat dikatakan bahwa model tersebut 

dapat menghasilkan estimator linear tidak bias yang terbaik (Best Linier Unbias Estimator – 

BLUE) atau model dapat dikatakan ideal. Dalam uji asumsi klasik, suatu model dapat 
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dikatakan BLUE apabila memenuhi persyaratan non multikolinearitas, non 

heteroskedastisitas dan non autokolerasi ( Widarjono, 2007). 

 

3.6.1. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas berarti terdapat hubungan linear yang sempurna atau pasti diantara 

beberapa atau semua variabel yang menjelaskan model regresi ( Ajija dkk, 2011). Menurut 

Winarno (2007) kondisi terjadinya multikolinearitas ditunjukkan dengan informasi sebagai 

berikut : 

1. Nilai R2 tinggi, tetapi variabel independen banyak yang tidak signifikan 

2. Dengan menghitung koefisien korelasi antarvariabel independent. Apabila koefisien 

korelasi diantara masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,8 maka terjadi 

multikolineritas (Ajija dkk, 2011). 

 

3.6.2. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedatisitas merupakan keadaan dimana semua gangguan yang muncul 

dalam fungsi regresi populasi tidak memiliki varians yang sama (Ajija dkk, 2011). Asumsi 

dalam model regresi uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut (Winarno, 2007) : 

1. Residual (ℓi) memiliki nilai rata-rata nol 

2. Residual memiliki varian yang konstan atau var (ℓi) = σ2  

3. Residual suatu observasi tidak saling berhubungan dengan residual observasi lainnya 

atau cov (ℓpℓi) = 0, sehingga menghasilkan estimasi yang BLUE 
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Untuk membuktikan dugaan pada uji heteroskedastisitas maka dapat dilakukan uji 

White Heteroskedatisitas. Hasil yang diperhatikan dari uji ini adalah nilai F dan Obs*R-

Squared. Jika nilai Obs*R-Squared lebih kecil dari X2 tabel, maka tidak terjadi 

heteroskedatisitas, demikian sebaliknya. Pengujian hipotesis dalam heteroskedatisitas yaitu : 

H0 : tidak ada heteroskedastisitas 

H1 : ada heteroskedastisitas 

Jika ρ-value Obs*R-square ≤ α, maka H0 ditolak. 

3.6.3.  Uji Autokolerasi 

Autokolerasi menunjukkan korelasi diantara anggota serangkaian observasi yang 

diurutkan menurut waktu dan ruang (Ajija dkk, 2011). Berikut merupakan hal-hal yang 

perlu dilakukan untuk mendeteksi adanya autokolerasi yaitu : 

1. Memperhatikan nilai t-statistik, R2, uji F dan Durbin Watson (DW) statistik.  

2. Melakukan uji LM (Metode Bruesh Godfrey). Metode ini didasarkan pada nilai F dan 

Obs* R-Squared, dimana jika nilai probabilitas dari Obs*R-Squared melebihi tingkat 

kepercayaan, maka H0 diterima. Artinya tidak ada masalah autokolerasi. Pengujian 

hipotesis autokolerasi yaitu : 

H0 : tidak ada korelasi serial  

H1 : ada korelasi serial 

Jika ρ-value Obs*R-squared ≤ α, maka H0 ditolak 
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3.7. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih 

variabel independen terhadap variabel dependen apakah masing-masing variabel independen 

memiliki hubungan positif atau negatif serta untuk memprediksi nilai dari variabel dependen 

apabila nilai dari variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Analisis ini 

menunjukkan apakah variabel independen (X) yaitu Loan to Deposit Ratio (X1), Loan to 

Asset Ratio (X2), Suku Bunga SBI (X3) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen (Y), Non Performing Loan (NPL). Model yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

 

NPLi,t = α +  β1 LDRi,t + β2 Inflasii,t + β3 CARi,t  + β4 SBIi,t  ε 

 

Keterangan : 

NPL  : Non Performing Loan 

LDR : Loan to Deposit Ratio 

Inflasi : Inflasi 

CAR : Capital Adequacy Ratio  

SBI : Suku bunga SBI 

i : bank ke-i 

t  : tahun ke-t 

α : konstanta 

β1-β4 : koefisien regresi  

ε : error  
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3.8. Uji t (Partial) 

Uji t merupakan pengujian terhadap koefisien dari variabel penduga atau variabel 

bebas. Uji t dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai hasil uji (t-statistik) pada 

hasil regresi dengan t-tabel. Jika nilai t-stat > t-tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

Dengan kata lain terdapat hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. 

Selain dengan cara tersebut, pengujian hipotesis dapat juga dilakukan dengan 

membandingkan α dengan nilai ρ-value. Jika nilai ρ-value ≤ α, maka H0 ditolak. Hipotesis 

yang digunakan dalam uji t yaitu : 

H0 : Variabel independen secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen 

Ha : Variabel independen secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen 

 

3.9. Uji F (Simultan) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X1, X2, X3) secara 

bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Dalam uji F 

apabila p value ≤ α maka H0 ditolak dan menerima Ha. Hipotesis yang digunakan dalam uji 

F adalah sebagai berikut : 

H0 : Variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen 

Ha : Variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen  
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3.10. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi  (R2) mengukur kebaikan sesuai (goodness of fit) dari 

persamaan regresi yaitu seberapa besar proporsi variasi variabel dependen dijelaskan oleh 

semua variabel independen (Gujarati, 1995). Koefisien determinasi ini menunjukkan 

kemampuan garis regresi menerangkan variabel terikat  yang dapat dijelaskan oleh variabel 

bebasnya. Nilai R2 berkisar antara 0 sampai 1.  

Semakin mendekati 1, maka semakin baik (Ajija dkk,2011). Jika R2 = 0 berarti variasi 

dari variabel terikat tidak dapat diterangkan sama sekali oleh variabel bebasnya, demikian 

juga sebaliknya. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Bank pertama kali didirikan dalam bentuk seperti sebuah firma pada tahun 1690. 

Dalam sejarah perbankan,  bank dikenal sebagai meja tempat pertukaran uang karena pada 

saat itu kegiatan perbankan dimulai dengan jasa pertukaran uang. Selanjutnya sesuai dengan 

perkembangan, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi sebagai tempat penitipan 

uang atau pada saat ini dikenal dengan tempat untuk menyimpan uang. Kemudian kegiatan 

tersebut bertambah lagi sebagai tempat peminjaman uang, dimana uang yang disimpan 

masyarakat kemudian diberikan lagi sebagai pinjaman kepada masyarakat yang 

membutuhkan. Bertambahnya kegiatan perbankan sesuai dengan perkembangan zaman dan 

juga kebutuhan masyarakat. 

Di Indonesia pengertian bank diatur dalam UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan 

sebagaimana telah dirubah dengan UU No 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat dan/atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis perbankan di Indonesia 

terdiri atas 2 yaitu : Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank-bank yang terdaftar di 

Bank Indonesia. Namun sampel yang dipakai hanya bank-bank yang memiliki tingkat 
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kestabilan pada peringkat bank umum berdasarkan aset periode 2005-2010 di Bank 

Indonesia. Sehingga sampel yang dipakai dalam penelitian hanya berjumlah 9 bank, yang 

terdiri dari 4 bank persero dan 5 Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) devisa. Tabel 4.1 

berikut adalah daftar nama bank-bank yang berada di Bank Indonesia.   

Tabel 4.1  

Jumlah Populasi dan Sampel 

Sumber : olahan penulis 

Sampel diambil dengan menggunakan metode purposive sampling, sehingga 

diperoleh sampel sebanyak 9 bank yang memiliki tingkat kestabilan di peringkat bank 

umum berdasarkan aset di Bank Indonesia periode 2005-2010. Dalam pemilihan sampel 

yang dilakukan terdapat dua bank yang dikeluarkan dalam sampel penelitian yaitu Citi Bank 

dan Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk karena selama periode 2005-2010 keberadaan 

Kriteria Sampel  

Jenis Bank 

Jumlah 
Persero 

BUSN 
Devisa 

BUSN 
non 

devisa 
BPD  Campuran   Asing 

Bank yang terdaftar di 
Bank Indonesia periode 
2005-2010 

5 43 32 26 28 11 145 

Bank yang masuk dalam 
peringkat bank umum 
berdasarkan aset periode 
2005-2010 

5 5 - - - - 10 

Bank yang menjadi sampel 
dalam penelitian periode 
2005-2010 

3 6 - - - - 9 
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kedua bank tersebut di peringkat 10 bank terbesar berdasarkan aset tidak stabil. Pada tahun 

2009 Citibank keluar dari 10 peringkat bank umum di Bank Indonesia yang kemudian 

posisinya digantikan oleh Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Keluarnya Citibank dari 

peringkat 10 besar dikarenakan asetnya kebanyakan masih berdominasi dengan dollar, 

sedangkan pada saat itu nilai rupiah semakin menguat sekitar Rp 9,000/USD dan nilai USD 

melemah, akibatnya nilai aset yang dimiliki Citibank menurun (Dewi, 2009). Berikut 

merupakan daftar nama 9 bank (tabel 4.2) yang termasuk dalam sampel penelitian : 

Tabel 4.2 Daftar Nama Bank yang menjadi Objek Penelitian 

No  Nama Bank  
Jumlah Aset 

(dalam Triliun) 

% dari seluruh total aset 

perbankan  

1 PT Bank Mandiri Tbk Rp 410,619  13.65 

2 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Rp 395,396  13.14 

3 PT Bank Central Asia Tbk Rp 323,345  10.75 

4 PT Bank Negara Indonesia Tbk Rp 241,169  8.02 

5 PT Bank CIMB Niaga Tbk Rp 142,932  4.75 

6 PT Bank Danamon Indonesia Tbk Rp 113,861  3.78 

7 PT Pan Indonesia Bank Tbk Rp 106,508  3.54 

8 PT Bank Permata Tbk Rp 74,04  2.46 

9 PT Bank International Indonesia Tbk Rp 72,03  2.39 

Sumber : Bank Indonesia 

Sektor perbankan dipilih sebagai sampel untuk dianalisis karena sektor ini memiliki 

peran penting dalam perekonomian dan pembangunan suatu negara. Kegiatan perbankan 
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terutama dalam hal menyalurkan dana kepada masyarakat sangat membantu jalannya 

perekonomian suatu negara karena sebagian besar kegiatan yang dilakukan masyarakat 

menggunakan uang, seperti kegiatan konsumsi, distribusi, dan investasi. 

4.2. Hasil Pengujian Data 

4.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data terdistribusi 

normal atau tidak. Dalam penelitian ini pengujian normalitas dilakukan dengan 

menggunakan uji Jarque-Bera. Hipotesa yang digunakan dalam uji normalitas adalah 

sebagai berikut : 

H0 : data terdistribusi normal 

Ha : data tidak terdistribusi normal 

Apabila nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka dapat 

dikatakan populasi data terdistribusi normal atau menerima H0 (Winarno, 2009). Dari hasil 

pengujian didapatkan bahwa populasi data terdistribusi normal. Hasil pengujian dapat dilihat 

pada tabel 4.2 dan gambar 4.1 sebagai berikut : 

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas 
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Series: Residuals
Sample 3 54
Observations 42

Mean       3.11E-14
Median   24.00456
Maximum  309.1438
Minimum -307.7768
Std. Dev.   169.5149
Skewness   0.116695
Kurtosis   1.937013

Jarque-Bera  2.072721
Probability  0.354743
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  Sumber : hasil olahan penulis 

 
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas 

No Variabel Hasil Probabilitas Keterangan  

1 Non Performing 

Loan(NPL) 

0.183175 Prob > 0.05, maka terima H0 

artinya data terdistribusi 

normal 

2 Loan to Deposit Ratio 

(LDR) 

0.235937 Prob > 0.05, maka terima H0 

artinya data terdistribusi 

normal 

3 Inflasi  0.204605 Prob > 0.05, maka terima H0 

artinya data terdistribusi 

normal 

4 Capital Adequacy Ratio 

(CAR) 

0.381859 Prob > 0.05, maka terima H0 

artinya data terdistribusi 

normal 

5 Suku Bunga SBI 0.182269 Prob > 0.05, maka terima H0 

artinya data terdistribusi 

normal 

Sumber : hasil olahan penulis 

Dari hasil pengujian normalitas pada tabel 4.1 terlihat bahwa masing-masing 

variabel  memiliki probabilitas lebih besar dari α = 95%, sehingga dapat dikatakan bahwa 

variabel LDR, Inflasi, CAR, Suku Bunga SBI, dan NPL terdistribusi normal. 
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4.2.2. Penentuan Model Regresi Data Panel 

Data panel merupakan kombinasi dari data time series dan cross section. Metode 

data panel digunakan untuk mengatasi interkolerasi diantara variabel-variabel bebas yang 

pada akhirnya dapat mengakibatkan kesalahan penaksiran regresi. Dalam metode data panel 

pertama-tama data diuji dengan menggunakan uji chow untuk menentukan medel regresi 

antara common effect atau fixed effect. Apabila pada data yang digunakan pada uji chow 

tidak lulus uji, maka pengujian harus dilanjutkan ke uji Hausman. 

4.2.2.1. Uji Chow 

Uji Chow digunakan untuk memilih model mana yang akan dipakai dalam model 

regresi antara common effect dan fixed effect. Langkah pertama adalah melakukan estimasi 

regresi dengan menggunakan model fixed effect. Selanjutnya dilakukan uji chow untuk 

menentukan apakah model regresi yang digunakan adalah common effect atau fixed effect. 

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut : 

H0 : menggunakan model common effect 

Ha : menggunakan model fixed effect 

Apabila probabilitas dari cross section Chi-Square lebih besar dibandingkan α, maka 

H0 diterima atau dengan kata lain menolak Ha. 

Tabel 4.4  

Hasil Uji Chow 

 
 
 

 

 

Sumber : hasil olahan penulis 

Test cross-section fixed effects  

Effects Test Statistic  d.f. Prob. 

Cross-section F 3.968601 (8,41) 0.0015
Cross-section Chi-square 30.965786 8 0.0001
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Karena nilai probabilitas Chi-square hasil uji chow pada tabel 4.4 lebih kecil 

dibandingkan dengan α (0.0001 > 0,05) sehingga H0 ditolak atau dengan kata lain model 

yang digunakan dalam  model regresi bukan metode common effect. Oleh karena itu 

dilakukan uji selanjutnya yaitu uji Hausman.  

 

4.2.2.2. Uji Hausman  

Uji Hausman digunakan untuk memilih model mana yang akan dipakai dalam model 

regresi antara Random effect dan fixed effect. Langkah pertama adalah melakukan estimasi 

regresi dengan menggunakan model Random effect. Selanjutnya dilakukan uji Hausman 

untuk menentukan apakah model regresi yang digunakan adalah Random effect dan fixed 

effect. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut : 

H0 : menggunakan model random effect 

Ha : menggunakan model fixed effect 

Apabila probabilitas dari cross section Chi-Square lebih besar dibandingkan α, maka 

H0 diterima atau dengan kata lain menolak Ha. 

Tabel 4.5 

Uji Hausman 

 

Test cross-section random effects  

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

Cross-section random 7.911324 4 0.0949 

  
      Sumber : hasil olahan penulis 
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Dari hasil uji hausman yang terdapat pada tabel 4.5 maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa metode yang digunakan dalam model regresi adalah fixed effect, karena nilai 

probabilitas Chi-Square lebih besar dibandingkan dengan α (0.0949 > 0,05) sehingga H0 

diterima atau dengan kata lain model yang digunakan dalam  model regresi adalah metode 

fixed effect. 

 

4.2.3. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan 

hubungan yang valid atau tidak bias pada model regresi yang akan digunakan. Suatu 

penelitian dikatakan telah memenuhi uji asumsi klasik apabila telah memenuhi syarat non 

multikolinearitas, non heteroskedastisitas, dan non autokolerasi. 

 

4.2.3.1. Uji Multikolineritas 

Uji multikolinearitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui adanya 

hubungan linear atau pasti diantara beberapa atau semua variabel yang dijelaskan dalam 

model regresi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam penelitian yaitu 

degan menguji korelasi (r) antar variabel independen, apabila koefisien korelasi berada 

diatas 0,8 maka diduga terjadi masalah multikolineritas dalam model dan sebaliknya apabila 

koefisien korelasi berada dibawah 0,8 maka diduga tidak terjadi masalah multikolinearitas 

dalam model (Ajija dkk, 2011).  
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Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas 

NPL LDR SBI INFLASI CAR 
NPL  1.000000 -0.233581   0.144767   0.046454  0.322061 
LDR -0.233581   1.000000 -0.080209   0.022487 -0.445082 
SBI  0.144767 -0.080209   1.000000 -0.134999 -0.158761 
INFLASI  0.046454   0.022487 -0.134999   1.000000  0.149149 
CAR  0.322061 -0.445082 -0.158761   0.149149 1.000000 

Sumber : Hasil Olahan Penulis 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa 

dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas karena koefisien korelasi antar variabel 

independen berada dibawah 0,8. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan 

korelasi antar variabel independen LDR, Inflasi, CAR dan suku bunga SBI (SBI) ,atau 

dengan kata lain tidak adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model 

regresi.  

 

4.2.3.2. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

kesamaan varians dari residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Untuk 

menguji ada atau tidaknya heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji white. 

Hipotesa yang digunakan dalam uji heteroskedastisitas adalah  sebagai berikut : 

H0 : tidak ada heterokedastisitas 

Ha : ada hubungan heterokedastisitas 
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Apabila nilai  probalilitas Obs*R-squared lebih besar dari α = 5%, maka dapat 

dikatakan bahwa data bebas dari adanya heteroskedastisitas atau dengan kata lain H0 diterima 

(Winarno, 2007). Tabel 4.5 berikut menunjukkan hasil pengujian uji heteroskedastisitas. 

Tabel 4.5  Hasil Uji Heteroskedastisitas 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.491651    Probability 0.197941 

Obs*R-squared 11.15421    Probability 0.193113 

              Sumber : hasil olahan penulis 

Dari hasil uji white yang ditunjukkan pada tabel 4.5 diatas maka dapat disimpulkan 

data bebas dari adanya heteroskedastisitas karena nilai probabilitas Obs*R-squared lebih 

besar dari α (0.193113 >  0.05), artinya H0 diterima atau dengan kata lain tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

 

4.2.3.3. Uji Autokolerasi 

Uji Autokolerasi digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui 

ada tidaknya korelasi dari observasi satu dengan observasi lain yang berlain waktu. Untuk 

menguji ada tidaknya autokolerasi dalam penelitian ini menggunakan metode uji Lagrange 

Multiplier (LM). Hipotesa yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H0 : tidak ada korelasi serial (serial correlations) 

Ha : ada korelasi serial (serial correlations) 
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Apabila nilai probabilitas dari Obs*R-squared lebih besar dari nilai α = 5%, maka H0 

diterima atau tidak terdapat masalah korelasi serial.  

Tabel 4.6  

Hasil Uji Lagrange Multiplier 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.053124     Probability 0.948339 

Obs*R-squared 0.127112     Probability 0.938422 

      Sumber : hasil olahan penulis 

Berdasarkan uji LM yang ditunjukkan pada tabel 4.6 di atas dapat disimpulkan 

bahwa data tidak mengalami masalah autokolerasi dalam regresi. Hal tersebut dapat 

diketahui dari nilai probabilitas Obs*R-squared lebih besar daripada nilai α =5% (0,938422 

> 0.05) yang artinya H0 diterima atau tidak ada masalah autokolerasi. 

 

4.2.4. Analisis Regresi Berganda   

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dua 

atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini model yang 

digunakan dalam analisis regresi linear berganda adalah Ordinary Least Square (OLS). Hasil 

analisis regresi dapat ditunjukkan pada tabel 4.7 berikut : 
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Tabel 4.7  

Analisis Regresi Berganda 

 

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: NPL?   

Method: Panel Least Squares   

Date: 09/26/12   Time: 04:52   

Sample: 2005 2010   

Included observations: 6   

Cross-sections included: 9   

Total pool (balanced) observations: 54  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 117.4360 9.783345 12.00366 0.0000 

LDR? -1.659436 0.793663 -2.090858 0.0417 

INFLASI? 0.302930 0.319611 0.947810 0.3479 

CAR? -1.588081 0.372501 -4.263292 0.0001 

SBI? -1.260188 0.440519 -2.860688 0.0062 

         Sumber : hasil olahan penulis 

Dari hasil analisis regresi yang ditunjukkan pada tabel 4.7 maka didapatkan 

persamaan regresi sebagai berikut : 

 

NPLi,t = 117,4360 –1,659436LDRi,t+0,302930Inflasii,t - 1,588081 CARi,t – 1,260188SBIi,t 

 

1. Koefisien konstanta sebesar 117,7325 artinya jika semua variabel independen yaitu 

Loan to Deposit Ratio (LDR), Inflasi, dan Capital Adequacy Ratio (CAR), dan SBI 

bernilai konstan, maka Non Performing Loan (NPL) bank-bank yang berada pada 
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peringkat bank umum berdasarkan asset pada periode 2005-2010 akan mengalami 

kenaikan sebesar 117,7325 satuan. 

2. Koefisien regresi Loan to Deposit Ratio (LDR) bernilai -1,659436 artinya variabel LDR 

berpengaruh negatif terhadap NPL pada bank-bank yang berada pada peringkat bank 

umum berdasarkan aset periode 2005-2010. Jika variabel LDR mengalami kenaikan 1 

satuan, maka NPL akan mengalami penurunan sebesar 1,667519 satuan dengan asumsi 

variabel lainnya tetap atau tidak berubah. 

3. Koefisien regresi pada Inflasi bernilai 0,302930 artinya variabel Inflasi berpengaruh 

positif terhadap variabel NPL bank-bank yang berada pada peringkat bank umum 

berdasarkan aset pada periode 2005-2010. Jika variabel inflasi mengalami kenaikan 1 

satuan, maka variabel NPL akan mengalami kenaikan sebesar 29,98381 satuan dengan 

asumsi semua variabel yang memepengruhi bernilai tetap atau tidak berubah. 

4. Koefisien regresi pada CAR bernilai -1,588081 artinya variabel Capital Adequacy Ratio 

(CAR) berpengaruh negatif terhadap NPL bank-bank yang berada pada peringkat bank 

umum berdasarkan asset periode 2005-2010. Jika variabel CAR mengalami kenaikan 1 

satuan, maka variabel NPL akan mengalami penurunan sebesar - 1,601090 satuan 

dengan asumsi variabel lain yang mempengaruhi bernilai tetap atau tidak berubah. 

5. Koefisien regresi pada SBI bernilai –1,260188 artinya variabel SBI berpengaruh negatif 

terhadap NPL bank-bank yang berada pada peringkat bank umum berdasarkan asset 

periode 2005-2010. Jika variabel SBI mengalami kenaikan 1 satuan, maka variabel 

NPL akan mengalami penurunan sebesar - 1,601090 satuan dengan asumsi variabel lain 

yang mempengaruhi bernilai tetap atau tidak berubah. 
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4.2.5. Uji t (partial) 

Uji t digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen dengan cara membandingkan level of significant (α) 

= 5% dengan probabilitas masingt-masing variabel independen. Dalam penelitian ini 

variabel independen terdiri dari Loan to Deposit Ratio (LDR), Inflasi, CAR, dan Suku 

Bunga SBI, sedangkan variabel dependennya yaitu Non Performing Loan (NPL). Kriteria 

dalam uji t yaitu apabila probabilitas ≤ α maka H0 ditolak, dan sebaliknya apabila 

probabilitas > α , maka H0 diterima.  

Tabel 4.8   

Hasil Uji t (Parsial) 

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: NPL?   

Method: Panel Least Squares   

Date: 09/26/12   Time: 04:52   

Sample: 2005 2010   

Included observations: 6   

Cross-sections included: 9   

Total pool (balanced) observations: 54  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 117.4360 9.783345 12.00366 0.0000 

LDR? -1.659436 0.793663 -2.090858 0.0417 

INFLASI? 0.302930 0.319611 0.947810 0.3479 

CAR? -1.588081 0.372501 -4.263292 0.0001 

SBI? -1.260188 0.440519 -2.860688 0.0062 

         Sumber : hasil olahan penulis 
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Hipotesa 1 : 

H0 : LDR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL pada bank-bank yang 

berada di peringkat bank umum berdasarkan asset periode 2005-2010 

Ha : LDR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL pada bank-bank yang berada di 

peringkat bank umum berdasarkan asset periode 2005-2010 

Dari hasil uji t pada tabel 4.8, variabel LDR memiliki nilai probabilitas sebesar 

0,0341 lebih kecil daripada nilai α = 5% (0,0417 > 0,05) yang berarti H0 ditolak atau dengan 

kata lain variabel LDR secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL. 

Hipotesa 2 : 

H0 :  Inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL pada bank-bank yang 

berada di peringkat bank umum berdasarkan asset periode 2005-2010 

Ha : Inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL pada bank-bank yang berada 

di peringkat bank umum berdasarkan asset periode 2005-2010 

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel 4.8, nilai probabilitas pada variabel inflasi sebesar 

0,3513 lebih besar dibandingkan dengan α = 5% (0,3479 > 0,05) artinya secara parsial 

variabel Inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL atau dengan kata lain 

menerima H0. 

Hipotesa 3 : 

H0 : CAR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL pada bank-bank yang 

berada di peringkat bank umum berdasarkan asset periode 2005-2010 
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Ha :  CAR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL pada bank-bank yang berada di 

peringkat bank umum berdasarkan asset periode 2005-2010 

Dari hasil pengujian yang terdapat dalam tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa variabel 

suku bunga CAR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL secara partial. Hal 

tersebut diketahui dari nilai probabilitas SBI sebesar 0,0001 yang jauh berada di bawah α 

=5% (0,0001 ≤ 0,05), sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial variabel SBI memiliki 

pengaruh signifikan terhadap variabel NPL atau H0 ditolak. 

Hipotesa 4 : 

H0 : suku bunga SBI tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL pada bank-bank 

yang berada di peringkat bank umum berdasarkan asset periode 2005-2010 

Ha : suku bunga SBI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL pada bank-bank 

yang berada di peringkat bank umum berdasarkan asset periode 2005-2010 

Dari hasil pengujian yang terdapat dalam tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa variabel 

suku bunga SBI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL secara partial. Hal 

tersebut diketahui dari nilai probabilitas SBI sebesar 0,0062 yang jauh berada di bawah α 

=5% (0,0062 ≤ 0,05), sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial variabel SBI memiliki 

pengaruh signifikan terhadap variabel NPL atau H0 ditolak. 

 

4.2.6. Uji F (Simultan) 

Uji F (Simultan) digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh semua variabel 

independen terhadap variabel dependen dengan cara membandingkan probabilitas (F-

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR..., MUCHLISHA TRIA KAMILA, Ak.-IBS, 2012



 

70 
 

statistic) dengan level of significant (α = 5%). Apabila nilai probabilitas ≤ 0,05 maka 

menolak H0 dan sebaliknya apabila nilai probabilitas > 0,05 maka menerima H0.   

 

Tabel 4.9  

Hasil Uji F (Simultan) 

 
 

Cross-section fixed effects test equation: 

Dependent Variable: NPL? 

Method: Panel Least Squares 

Date: 09/26/12   Time: 04:52 

Sample: 2005 2010 

Included observations: 6 

Cross-sections included: 9 

Total pool (balanced) observations: 54 
 

 
  

Sumber : hasil olahan penulis 

 

 

 

 

R-squared 0.424572    Mean dependent var 71.44963 

Adjusted R-squared 0.377599    S.D. dependent var 15.28558 

S.E. of regression 12.05916    Akaike info criterion 7.905548 

Sum squared resid 7125.746    Schwarz criterion 8.089713 

Log likelihood -208.4498    Hannan-Quinn criter. 7.976573 

F-statistic 9.038518    Durbin-Watson stat 0.985621 

Prob(F-statistic) 0.000015    
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Hipotesa 5 :  

H0 : tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara LDR, Inflasi, CAR dan 

suku bunga SBI terhadap NPL pada bank-bank yang berada di peringkat bank umum 

berdasarkan asset periode 2005-2010 

Ha : terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara LDR, LAR, dan suku bunga 

SBI terhadap NPL pada bank-bank yang berada di peringkat bank umum 

berdasarkan asset periode 2005-2010 

Dari hasil pengujian yang ditunjukkan pada tabel 4.9 dapat disimpulkan bahwa 

secara simultan semua variabel independen yaitu LDR, Inflasi, CAR, dan suku bunga SBI 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, NPL. Hal tersebut 

dikarenakan nilai probabilitas (F-statistic) ≤ nilai α (0,000015 ≤ 0,05), artinya semua 

variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau 

menolak H0. 

 

4.2.7. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan seberapa besar proporsi variasi 

variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen. Selain itu koefisien determinasi juga 

digunakan untuk mengukur seberapa baik garis regresi dari data yang diteliti dalam regresi 

berganda. Dalam penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel independen, sehingga 

alternatif lain yang digunakan yaitu nilai adjusted r2. Hasil pengujian koefisien determinasi 

ditunjukkan pada tabel 4.10 berikut :   
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Cross-section fixed effects test equation: 

Dependent Variable: NPL? 

Method: Panel Least Squares 

Date: 09/26/12   Time: 04:52 

Sample: 2005 2010 

Included observations: 6 

Cross-sections included: 9 

Total pool (balanced) observations: 54 
 

 

sumber : hasil olahan penulis 

Dari hasil pengujian pada tabel 4.10 nilai adjusted r2 adalah 0,377599 atau 37,76%, 

artinya variabel Loan to Deposit Ratio (LDR), Inflasi, Capital Adequacy Ratio (CAR) dan 

suku bunga SBI mampu mempengaruhi dan menjelaskan variabel Non Performing Loan 

(NPL) sebesar 38,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 61,8% yang tidak 

dijelaskan dalam penelitian ini seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), faktor 

internal bank, dan kemampuan nasabah dalam melunasi kredit.  

 

R-squared 0.424572    Mean dependent var 71.44963 

Adjusted R-squared 0.377599    S.D. dependent var 15.28558 

S.E. of regression 12.05916    Akaike info criterion 7.905548 

Sum squared resid 7125.746    Schwarz criterion 8.089713 

Log likelihood -208.4498    Hannan-Quinn criter. 7.976573 

F-statistic 9.038518    Durbin-Watson stat 0.985621 

Prob(F-statistic) 0.000015    
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4.3. Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1. Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Non Performing Loan (NPL) 

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio yang digunakan bank untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan yang dimiliki bank dalam membayar kembali 

penarikan dana yang dilakukan nasabah dengan mengandalkan kredit sebagai sumber 

likuiditasnya. Secara teori, semakin tinggi rasio LDR menunjukkan adanya penyaluran 

kredit yang tinggi pula, sehingga resiko gagal bayar yang mungkin ditanggung oleh bank 

akan semakin besar yang mengakibatkan naiknya rasio NPL bank. namun kenaikan atau 

penurunan NPL bergantung pada kolektibilitas kredit yang diperoleh bank. Apabila 

kolektibilitas yang dimiliki bank semakin baik maka kemungkinan NPL mengalami 

peningkatan akan semakin kecil dan begitu juga sebaliknya, semakin rendah kolektibiltas 

yang dimiliki oleh bank maka kemungkinan NPL mengalami peningkatan akan semakin 

besar. Selain itu, berdasarkan prinsip kehati-hatian bank yang telah ditetapkan oleh Bank 

Indonesia kepada semua perbankan mengenai batas LDR yang boleh disalurkan kepada 

masyarakat yaitu 110%, maka perbankan dalam penyaluran kredit harus disertai dengan 

pengawasan dan analisa yang ketat kepada calon debitur. Dengan adanya prinsip kehati-

hatian yang harus dipenuhi bank maka rasio NPL dapat ditekan.   

Berdasarkan hasil uji hipotesa secara parsial variabel LDR memiliki koefisien yang 

bertanda negatif (-1,997519) dengan nilai probabilitas sebesar 0,0341 dimana nilai 

probabilitasnya lebih kecil dibandingkan dengan level of significant α = 0,05, artinya 

variabel LDR memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel NPL. Rasio LDR 

sangat berkaitan dengan rasio NPL, hal tersebut dapat terlihat dari rumus keduanya yang 
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saling berkaitan. Apabila diasumsikan total DPK mengalami kenaikan sedangkan 

penyaluran kredit yang disalurkan bank mengalami penurunan, maka secara otomatis akan 

menyebabkan kenaikan pada rasio NPL, dan juga sebaliknya.  

Hasil uji t (partial) untuk LDR dalam penelitian ini mendukung hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Alam (2008), Zahrah (2011), dan Soebagio (2005) yang menyatakan bahwa 

variabel LDR memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap variabel NPL. 

Namun terdapat perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Putra (2008) yang 

mengatakan bahwa LDR memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan. 

4.3.2. Pengaruh Inflasi terhadap Non Performing Loan (NPL) 

Inflasi adalah kenaikan harga-harga atas barang dan jasa dalam kurun waktu 

tertentu (Diantoro, 2010 : 7). Kenaikan inflasi pada suatu negara dapat menyebabkan 

goyangnya perekonomian negara tersebut termasuk bank-bank yang berada didalamnya. 

Tingginya inflasi dapat menyebabkan nilai suatu mata uang semakin menurun, hal tersebut 

tentunya akan berdampak pada pengembalian kredit yang disalurkan bank. Nasabah debitor 

akan mengalami kesulitan dalam mengembalikan hutang pokok dan bunga yang 

dipinjamnya karena uang yang yang berada ditangan masyarakat nilainya akan semakin 

kecil ketika terjadi kenaikan inflasi, sedangkan kebutuhan masyarakat akan suatu 

barang/jasa tetap. Akibatnya masyarakat akan lebih cenderung untuk memilih kebutuhan 

pokoknya dibandingkan harus membayar hutang kepada bank, sehingga menyebabkan 

kenaikkan pada NPL bank. Selain itu inflasi juga akan mendorong kenaikan tingkat suku 

bunga sebagai akibat berkurangnya daya beli uang sehingga hubungan antara inflasi dengan 

tingkat suku bunga searah. Tingginya suku bunga merupakan biaya pinjaman sehingga 
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memiliki hubungan searah dengan NPL, dimana bila biaya dana semakin besar maka NPL 

akan semakin tinggi. Jadi secara teori, perubahan tingkat inflasi memiliki hubungan searah 

dengan NPL (Tanudjaja, 2008). 

Berdasarkan hasil uji hipotesa secara parsial (uji t) variabel Inflasi memiliki 

pengaruh positif tetapi tidak signifikan dalam mempengaruhi NPL. Hal tersebut dapat dilihat 

dari koefisien inflasi yang bertanda positif dengan nilai probabilitas yang berada jauh diatas 

level of significant (0,3513 > 0,05). Dalam penelitian ini variabel inflasi tidak berpengaruh 

secara signifikan dapat disebabkan karena kenaikan inflasi yang terjadi tidak terlalu 

berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat pada umumnya. Sehingga masyarakat 

masih sanggup untuk membayar hutang pokok dan bunganya pada bank. 

Tanudjaja (2008) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh inflasi terhadap 

NPL. hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa tingkat inflasi memiliki hubungan yang 

negatif dan tidak signifikan dalam mempengaruhi NPL. Penelitian yang sama juga 

dilakukan oleh Wikutama (2010) terhadap bank BPD, hasil penelitin tersebut menyatakan 

bahwa inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap NPL BPD. Hal tersebut terjadi 

karena variabel inflasi merupakan variabel makro, sedangkan ruang lingkup objek penelitian 

hanya sebatas pada BPD sehingga variabel makro tidak terlalu mempengaruhi kenaikan 

NPL. 

Berbeda halnya dengan Tanudjaja dan Wikutama, Soebagio (2005) dalam 

penelitiannya terhadap bank umum komersial menyatakan bahwa variabel inflasi memiliki 

hubungan positif dan signifikan terhadap NPL, sehingga variabel inflasi dapat dijadikan 

sebagai prediktor dalam model regresi. 
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4.3.3. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Non Performing Loan (NPL) 

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah modal kinerja bank yang menunjukkan 

sebarapa besar jumlah seluruh aset bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat 

berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari modal sendiri disamping 

memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank. 

Rasio CAR berhubungan dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR), yaitu 

kumpulan aset dalam neraca yang dikalikan dengan bobot resiko. Berdasarkan peraturan 

Bank Indonesia No 10/15/PBI/2008, ketentuan pemenuhan CAR yang ditetapkan Bank 

Indonesia harus 8%  dari ATMR. Apabila rasio CAR yang dimiliki bank meningkat maka 

secara otomatis ATMR yang terdapat dalam bank tersebut semakin menurun, artinya 

pengkalian aset dengan bobot resiko bank akan semakin kecil. Dengan mengecilnya bobot 

resiko yang dimiliki bank maka menunjukkan bahwa penyaluran kredit bermasalah yang 

diberikan bank kepada masyarakat juga akan semakin kecil. Rasio CAR dapat dilihat 

dengan menggunakan rumus : (peraturan Bank Indonesia No 10/15/PBI/2008) 

ModalAktiva Tertimbang Menurut Resiko 

 

Selain itu, ketika CAR pada suatu bank mengalami peningkatan maka secara 

cadangan dana yang dimiliki bank untuk menutupi rasio NPL juga akan semakin meningkat, 

sehingga rasio NPL akan menurun. Hasil pengujian yang dilakukan pada penelitian ini 

dengan menggunakan uji t didapatkan bahwa CAR memiliki hubungan yang negatif dan 

signifikan terhadap NPL pada bank-bank yang berada di peringkat bank umum berdasarkan 
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aset periode 2005-2010. Hasil tersebut terlihat dari nilai koefisien CAR yang bertanda 

negatif yaitu -1,601090 dan nilai probabilitas CAR yang lebih kecil dibandingkan dengan 

level of signifikan (0,0001 < 0,005). Tanda negatif yang dimiliki CAR mengartikan bahwa 

apabila variabel CAR meningkat maka nilai NPL yang berada diperingkat bank umum 

berdasarkan aset akan mengalami penurunan dan tingkat signifikan yang terdapat pada CAR 

menunjukkan bahwa variabel CAR mampu mempengaruhi variabel NPL secara signifikan.   

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2008) 

yaitu melihat bagaimana pengaruh CAR terhadap NPL pada bank umum. Hasil penelitian 

tersebut menyimpulkan bahwa CAR memiliki hubungan negatif namun berpengaruh secara 

signifikan terhadap NPL bank umum periode 2004-2007. Soebagio (2005) juga melakukan 

penelitian yang sama pada CAR terhadap NPL bank umum komersial. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa CAR memiliki arah yang berlawanan arah dan signifikan 

dalam mempengaruhi kenaikan atau penurunan nilai NPL pada bank umum komersial. 

Dalam penelitian lain, Zahrah (2011) juga melakukan penelitian pada CAR tehadap NPL 

pada bank syariah. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa jika rasio CAR semakin tinggi 

maka ATMR bank yang bersangkutan semakin kecil yang menunjukkan bahwa pembiayaan 

bermasalah yang disalurkan juga semakin kecil. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin 

tinggi rasio CAR maka akan semakin rendah rasio NPF bank syariah.  

Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2008), Soebagio 

(2005) dan Zahrah (2011), Indrawati (2008) dalam hasil penelitiannya menyimpulkan 

bahwa hasil regresi NPL yang didapatkan menunjukkan hubungan searah antara CAR 

dengan NPL yang artinya variabel CAR memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap 

NPL bank pemerintah periode periode 2004- triwulan 4 tahun 2007. Hubungan positif yang 
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dihasilkan dari penelitian tersebut dikarenakan ketika CAR mengalami kenaikan maka 

resiko kredit yang dimiliki bank akan semakin besar karena tingkat kemampuan bank dalam 

penyaluran kredit semakin meningkat dan mengakibatkan bobot resiko dalam ATMR juga 

akan meningkat sehingga menyebabkan rasio NPL bank naik. 

 

4.3.4. Pengaruh Suku Bunga SBI terhadap Non Performing Loan (NPL) 

Sertifikat Bank Indonesia merupakan salah satu instrument kebijakan moneter yang 

digunakan pemerintah dalam bentuk operasi pasar terbuka dengan tujuan untuk menjaga 

stabilitas mata uang rupiah. Bunga SBI merupakan bunga yang diberikan Bank Indonesia 

kepada bank-bank yang menanamkan dananya di Bank Indonesia. Secara teori, apabila 

pemerintah menaikkan suku bunga SBI, maka secara otomatis suku bunga deposito dan 

suku bunga kredit juga akan naik (Oie, 2009). Kenaikan suku bunga kredit tersebut dapat 

menyebabkan naiknya rasio NPL karena kemampuan membayar debitur semakin rendah. 

Berdasarkan hasil uji partial (uji t) yang dilakukan pada variabel SBI menunjukkan 

bahwa variabel SBI memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel NPL. Hal 

tersebut terlihat dari tanda negatif yang dihasilkan dalam model regresi dan nilai probabilitas 

SBI (0,0069) yang lebih kecil dibandingkan dengan level of significant (0,0069 ≤ 0,05) yang 

mengartikan bahwa variabel SBI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL. Suku 

bunga SBI sangat menentukan naik turunnya suku bunga deposito dan juga suku bunga 

kredit yang akan berdampak pada kemampuan membayar debitur dalam melunasi 

hutangnya. Hubungan yang negatif pada suku bunga SBI terhadap kredit bermasalah bisa 

saja terjadi dikarenakan suku bunga pinjaman cenderung merespon kenaikan suku bunga 

SBI lebih kaku dibandingkan dengan suku bunga deposito. Sehingga bank tidak serta merta 

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR..., MUCHLISHA TRIA KAMILA, Ak.-IBS, 2012



 

79 
 

menaikkan tingkat suku bunga kredit disaat pemerintah menaikkan suku bunga SBI karena 

akan mengurangi minat sektor riil untuk mengajukan kredit. Sehingga dapat dikatakan 

ketika suku bunga SBI turun, suku bunga pinjaman cenderung untuk tetap karena apabila 

tingkat bunga pinjaman naik cenderung akan menimbulkan kredit macet karena kemampuan 

membayar nasabah menjadi lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya. Oleh karena itu, 

bank tidak langsung menaikkan tingkat bunga kredit ketika pemerintah menaikkan tingkat 

suku bunga SBI, sehingga NPL yang dimiliki bank cenderung untuk tidak naik atau tetap 

(Buletin Moneter dan Ekonomi Perbankan Volume 14 edisi Januari 2012).   

Hasil uji partial pada variabel SBI sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Lubis 

(2006) dan Tanudjaja (2006) yang menyatakan bahwa variabel suku bunga SBI memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kenaikan NPL, namun berbeda halnya dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Zahrah (2011) yang menyatakan bahwa variabel SBI memiliki 

pengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap variabel NPL. Perbedaan tersebut dapat 

disebabkan karena berbedanya objek penelitian yang diteliti, periode penelitian, dan jumlah 

sampel yang digunakan.   

 

4.3.5. Pengaruh LDR, Inflasi, CAR dan Suku Bunga SBI terhadap NPL 

Berdasarkan hasil uji F (simultan) variabel Loan to Deposit Ratio (LDR), Inflasi, 

Capital Adequacy Ratio (CAR) dan suku bunga SBI secara bersama-sama memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap Non Performing Loan (NPL) karena nilai probabilitas F 

bernilai 0,00013 dimana nilai probabilitas tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai α ≤ 

5%  (0,00013 ≤ 0,05) . Hal tersebut menunjukkan bahwa naik turunnya rasio NPL dapat 
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dipengaruhi oleh variabel LDR, Inflasi, CAR dan suku bunga SBI apabila dilakukan secara 

bersama-sama.  

Jika keempat variabel tersebut digunakan secara bersama-sama maka akan 

mempengaruhi perubahan nilai rasio NPL, sehingga keempat variabel tersebut dapat 

dijadikan sebagai pengambilan keputusan untuk mencegah naiknya NPL secara berlebihan 

yang dapat berakibat pada penurunan kinerja perbankan.  

 

4.4. Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Loan to Deposit 

Ratio (LDR), Inflasi, Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Suku Bunga SBI terhadap NPL 

bank-bank yang berada pada peringkat bank umum berdasarkan asset periode 2005-2010, 

terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan serta dapat dimanfaat oleh 

pihak bank, dan juga pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi NPL bank-bank yang berada pada peringkat bank umum berdasarkan 

asset periode 2005-2010. 

Hasil analisis yang didapatkan oleh penulis menyatakan bahwa semua variabel yang 

digunakan dalam peneitian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL kecuali 

variabel inflasi yang tidak terlalu sensitive terhadap perubahan niladi inflasi pada bank-bank 

yang berada di peringkat bank umum berdasarkan aset. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan 

dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung resiko kerugian dana yang 

diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. CAR merupakan bagian paling sensitif bagi 

perbankan, apalagi terdapat peraturan yang mengatur bahwa modal minimal yang harus 
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dimiliki bank adalah sebesar 8%, Oleh karena itu bank harus untuk mengoptimalkan modal 

yang dimiliki, bank harus memanfaatkan sumber financial (modal) dengan melalui 

penyaluran kredit, namun harus dengan prinsip kehati-hatian. 

  variabel suku bunga SBI memiliki yang signifikan terhadap NPL bank-bank umum 

yang berada pada tingkat bank umum berdasarkan aset periode 2005-2010 secara parsial. 

Dapat disimpulkan bahwa perbankan merupakan jenis industri yang berada di bawah 

kewenangan Bank Indonesia, oleh karena itu setiap kegiatan yang dilakukan bank tidak 

terlepas dari peraturan yang ada, khususnya dalam hal penyaluran kredit. Suku bunga SBI 

merupakan salah satu variabel makro yang mempengaruhi NPL perbankan karena naik 

turunnya suku bunga SBI akan dapat menyebabkan naik turunnya NPL. Hasil suku bunga 

yang signifikan dapat dijadikan bank sebagai masukan kepada bank untuk dapat berhati-hati 

dalam mengambil keputusan dimasa yang akan datang khususnya dalam hal penyaluran 

kredit agar nilai NPL yang diperoleh bank dapat ditekan sesuai dengan aturan yang 

diperbolehkan Bank Indonesia yaitu NPL maksimal sebesar 5%.   

Loan to Deposit Ratio (LDR) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan 

nilai NPL pada bank-bank yang termasuk dalam peringkat bank umum berdasarkan aset. 

LDR merupakan rasio untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar 

kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dana dengan 

mengandalkan kredit sebagai sumber likuiditasnya. Adanya peraturan mengenai LDR, 

mewajibkan bank untuk tetap menjaga likuiditasnya antara 78%-105%. Apabila LDR yang 

dimiliki bank berada diantara persentase tersebut maka bank dapat memperoleh keuntungan 

(profit) dari hasil penyaluran kreditnya. Sebaliknya apabila nilai LDR bank berada di atas 

105% maka bank tersebut dianggap berisiko dan bank diharapkan untuk tidak memberikan 
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kredit kepada calon debitur karena dikhawatirkan akan terjadi kemacetan dalam pembayaran 

kreditnya. Oleh karena itu bank harus tetap menjaga likuiditas agar selalu berada diantara 

78%-105% sehingga kredit bermasalah yang akan dihadapi oleh bank dapat dicegah. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.     Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel Loan to Deposit Ratio (LDR) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Non Performing Loan (NPL) bank-bank yang terdapat pada peringkat bank umum 

berdasarkan aset periode 2005-2010. Dalam model regresi, variabel LDR memiliki 

hubungan negatif terhadap NPL karena kolektibilitas yang dimiliki oleh masing-

masing bank masih tergolong baik sehingga kecenderungan rasio NPL naik dapat 

ditekan. Selain itu pengawasan dan analisa yang ketat juga dapat mempengaruhi NPL 

bank, semakin ketat pengawasan dan analisa yang dilakukan bank maka 

kecenderungan NPL bank  meningkat akan menurun. Hasil penelitian ini tidak sesuai 

dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zahrah (2010), hal ini dapat 

dikarenakan objek penelitian yang digunakan oleh penulis berbeda.  

2. Variabel inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Non Performing 

Loan (NPL) bank-bank yang terdapat pada peringkat bank umum berdasarkan aset 

periode 2005-2010. Variabel ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan dikarenakan 

fluktuasi tingkat inflasi tidak terlalu berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat 

pada umumnya, sehingga masyarakat masih dapat mengembalikan pinjaman beserta 

bunganya kepada bank. 
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3. Variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki hubungan negatif dan signifikan 

terhadap Non Performing Loan (NPL) bank-bank yang terdapat pada peringkat bank 

umum berdasarkan aset periode 2005-2010. Hal tersebut dapat dikarenakan Aktiva 

Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) masing-masing bank memiliki bobot resiko 

yang kecil. Dengan mengecilnya bobot resiko pada ATMR maka semakin kecil pula 

kemungkinan terjadinya NPL pada bank umum   

4. Variabel Suku Bunga SBI memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Non 

Performing Loan (NPL) pada bank-bank yang terdapat dalam peringkat bank umum 

berdasarkan aset periode 2005-2010. Hal tersebut dikarenakan suku bunga pinjaman 

cenderung lebih kaku terhadap penurunan suku bunga SBI dibandingkan dengan suku 

bunga deposito. 

5. Variabel Loan to Deposits Ratio (LDR), Inflasi, Capital Adequacy Ratio (CAR) dan 

suku bunga SBI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Non Performing Loan 

(NPL) bank-bank yang terdapat dalam peringkat bank-bank umum berdasarkan aset 

periode 2005-2010. Hal ini menunjukkan ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh 

terhadap NPL.  

5.2.    Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang tersebut diatas, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Bagi bank, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk dapat terus 

mempertahankan dan meningkatkan kinerja bank, khususnya untuk masalah NPL. 

Sehingga kenaikan NPL yang tidak wajar dapat dicegah secara dini, karena rasio 
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NPL merupakan salah satu penilaian yang dilakukan masyarakat dan investor dalam 

memilih bank atau menanamkan dananya pada bank tersebut. Oleh karena itu rasio 

NPL sangat mempengaruhi tingkat kesehatan bank. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk dapat menambah variabel seperti 

kualitas aktiva produktif, dan juga variabel makro lainnya seperti Gross Domestic 

Product (GDP), dan nilai tukar serta menambah objek penelitian sehingga variabel 

dalam penelitiannya dapat menggambarkan hasil yang akurat. 

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR..., MUCHLISHA TRIA KAMILA, Ak.-IBS, 2012



 

 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Ajija, Shochrul R, dkk. 2011. Cara Cerdas Menguasai Eviews. Jakarta : Salemba Empat. 

Alam, P Purnama, dkk. 2008. Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Peningkatan NPL 

dan Dampaknya terhadap Penyaluran Kredit di sektor UMKM (studi kasus di Bank 

BRI). Jurnal : Institut Pertanian Bogor 

Arifin, Johar & Fachrudin. 2006. Aplikasi Excel dalam Bisnis Perbankan Terapan. Jakarta : 

Elex Media Komputindo. 

Buletin Moneter dan Ekonomi Perbankan Volume 14 edisi Januari 2012. Jakarta : Bank 

Indonesia 

Dewi, Maya. 2010. Penggunaan Analisis Camels dalam Pengukuran Tingkat Kesehatan 

Bank Pada Citibank tahun 2008-2009. Jakarta : Gunadarma 

Diantoro, Yumi. 2010. Emas Investasi dan Pengolahannya. Jakarta : Gramedia Pustaka 

Utama 

Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang : 

Badan Penerbit Universitas Diponegoro.  

Hariyani, Iswi. 2010. Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet. Jakarta : Kompas 

Gramedia 

Hasibuan, Malayu. 2007. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta : Bumi Aksara 

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR..., MUCHLISHA TRIA KAMILA, Ak.-IBS, 2012



 

 
 

 

Indrawati, Wiwin. 2008. Pengaruh rasio likuiditas, kualitas aktiva, efisiensi, rentabilitas, dan 

sensitivitas pasar terhadap Capital adequacy Ratio (CAR) pada bank-bank 

pemerintah. Skripsi. STIE Perbanas Surabaya.  

Iskandar, Syamsu. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta : Semesta Asa 

Bersama 

Kasmir. 2008. Pemasaran Bank edisi revisi. Jakarta : Kencana Prenada Media Group 

Leon, Boy dan Sony Ericson. 2007. Manajemen Aktiva Pasiva Bank Non Devisa. Jakarta : 

Grasindo 

Lubis, Suryani.2006. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan NPL pada 

Perbankan di Sumatera Utara. Skripsi : Universitas Sumatera Utara. 

Lutfihani, Chindy A. 2010. Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan Kredit 

Bermasalah terhadap Profitabilitas pada Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Jurnal 

: Universitas Komputer Indonesia (UKI)  

Manurung H, Adler. 2006. Kemana Investasi? Kiat dan Panduan Investasi Keuangan. 

Jakarta : Kompas Media Nusantra 

Oie, Istijanto. 2009. Kiat Investasi Valas, Emas, Saham. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama  

Peraturan Bank Indonesia No 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum 

pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valas 

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR..., MUCHLISHA TRIA KAMILA, Ak.-IBS, 2012



 

 
 

 

Peraturan Bank Indonesia No 9/16/PBI/2007 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank 

Umum 

Prasetyo, Wahyu. 2002. Pengaruh Rasio CAMEL terhadap Kinerja Keuangan pada Bank. 

Skripsi : Universitas Islam Indonesia (UII) 

Putra, Agus. 2008. Analisis Kinerja NPL Perbankan di Indonesia serta Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi. Skripsi : Universitas Gunadarma 

Siamat, Dahlan. 2005. Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter dan Perbankan 

edisi  5. Jakarta : FEUI 

Soebagio, Hermawan. 2005. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi terjadinya Non 

Performing Loan (NPL) pada Bank Umum Komersial. Tesis : Universitas 

Diponegoro 

Statistik Perbankan Indonesia. 2005-2010. Jakarta : Bank Indonesia 

Suhardi, Gunarto. 2003. Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum. Yogyakarta : Kanisius 

Suyatno, Thomas, dkk. 2007. Dasar-Dasar Perkreditan edisi empat. Jakarta : Gramedia 

Pustaka Utama  

Syahyunan. 2002. Analisa Kualitas Aktiva Produktif sebagai Salah Satu Alat Mengukur 

Kesehatan Bank. Jurnal : Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara 

Tanudjaja, Honny K. 2006. Analisis Hubungan Inflasi, Suku Bunga SBI, Money Supply, 

Nilai Tukar Rupiah, dan Harga Minyak terhadap Kenaikan NPL. Jakarta : FEUI 

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR..., MUCHLISHA TRIA KAMILA, Ak.-IBS, 2012



 

 
 

 

Triandaru, Sigit dan Tatok Budisantoso. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya edisi 

2. Jakarta : Salemba Empat 

Utomo, Andri P. 2008. Pengaruh Non Performing Loan Terhadap Kinerja Keuangan Bank 

Berdasarkan Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Profitabilitas pada PT 

Bank Mandiri Tbk. Tesis : Universitas Gunadarma 

Widarjono, Agus. 2010. Ekonometrika : Pengantar dan Aplikasinya (dilengkapi aplikasi 

eviews). Jakarta : Ekonisia 

Wikutama, Arya. 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Loan (NPL) 

Bank Pembangunan Daerah. Tesis : Unveritas Indonesia 

Winarno, W Wahyu. 2007. Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews. 

Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN 

Zahrah, Indah Zakiyyah. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan 

Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2005-2009. Skripsi : 

Universitas Indonesia. 

 

 

 

 

 

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR..., MUCHLISHA TRIA KAMILA, Ak.-IBS, 2012



 

 
 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR..., MUCHLISHA TRIA KAMILA, Ak.-IBS, 2012



 

 
 

 

LAMPIRAN 1 – SAMPEL  PENELITIAN 

Tabel 1 

Sampel Penelitian 

No Nama Bank  

 Jenis Bank 

Tahun BUSN 

Devisa 
Persero 

1 PT. Bank Mandiri Tbk 2005-2010   √ 

2 PT. Bank Central Asia Tbk 2005-2010 √   

3 PT. BNI Tbk 2005-2010   √ 

4 PT. BRI Tbk 2005-2010   √ 

5 PT. Bank Danamon Indonesia Tbk 2005-2010 √   

6 PT. BII Tbk 2005-2010 √   

7 Citibank NA 2005-2008 √ 
 

8 PT. Bank Niaga Tbk 2005-2010 √   

9 PT. Pan Indonesia Bank Tbk 2005-2010 √   

10 PT. Permata Tbk 2005-2010 √   

11 PT Bank Tabungan Negara Tbk 2009-2010 
 

√ 

         Sumber : statistik perbankan diolah 
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LAMPIRAN 2 – DATA OUTLIER 

No Nama Bank  

 Jenis Bank 

Tahun BUSN 

Devisa 
Persero 

1 PT. Bank Mandiri Tbk 2005-2010   √ 

2 PT. Bank Central Asia Tbk 2005-2010 √   

3 PT. BNI Tbk 2005-2010   √ 

4 PT. BRI Tbk 2005-2010   √ 

5 PT. Bank Danamon Indonesia Tbk 2005-2010 √   

6 PT. BII Tbk 2005-2010 √   

7 PT. Bank Niaga Tbk 2005-2010 √   

8 PT. Pan Indonesia Bank Tbk 2005-2010 √   

9 PT. Permata Tbk 2005-2010 √   

Sumber : statistik perbankan diolah 
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LAMPIRAN 3 – DATA PENELITIAN 

Tahun  Kode  Nama Bank 
Inflasi 
(%) 

CAR (%)   LDR (%) 
 BI Rate (%)  

NPL (%) (per 
Desember) 

2005 

BBCA Bank BCA 
17.11 21.66 41.78 12.75 1.7 

BBNI Bank BNI 
17.11 22.21 54.24 12.75 13.7 

BBRI Bank BRI 
17.11 18.79 77.83 12.75 4.68 

BDMN 
Bank 
Danamon 

17.11 15.56 80.82 12.75 2.58 

BMRI Bank Mandiri 
17.11 17.4 51.86 12.75 7.42 

BNGA CIMB Niaga 
17.11 17.2 85.35 12.75 5.23 

BNII Bank BII 
17.11 16.67 55.30 12.75 2.88 

BNLI Bank Permata 
17.11 15.95 78.50 12.75 5.3 

PANIN Bank Panin 
17.11 15.7 55.17 12.75 9.34 

2006 

BBCA Bank BCA 
6.6 13.5 40.30 9.75 1.3 

BBNI Bank BNI 
6.6 13.8 48.98 9.75 10.47 

BBRI Bank BRI 
6.6 18.6 72.53 9.75 4.81 

BDMN 
Bank 
Danamon 

6.6 16.25 75.51 9.75 3.31 

BMRI Bank Mandiri 
6.6 19.97 49.97 9.75 26.66 

BNGA CIMB Niaga 
6.6 15.84 84.78 9.75 3.47 

BNII Bank BII 
6.6 13.18 57.22 9.75 5.43 

BNLI Bank Permata 
6.6 13.2 83.10 9.75 6.4 

PANIN Bank Panin 
6.6 13.76 80.47 9.75 7.95 
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2007 

BBCA Bank BCA 
6.6 23.48 43.61 8.00 0.81 

BBNI Bank BNI 
6.6 22.37 60.56 8.00 8.18 

BBRI Bank BRI 
6.6 20.57 68.80 8.00 3.44 

BDMN 
Bank 
Danamon 

6.6 
13.99 88.05 8.00 2.27 

BMRI Bank Mandiri 
6.6 11.62 55.02 8.00 7.33 

BNGA CIMB Niaga 
6.6 10.8 79.35 8.00 3.03 

BNII Bank BII 
6.6 25.28 57.22 8.00 5.43 

BNLI Bank Permata 
6.6 23.65 88.00 8.00 4.6 

PANIN Bank Panin 
6.6 21.1 92.36 8.00 3.06 

2008 

BBCA Bank BCA 
11.06 15.7 53.78 9.25 0.6 

BBNI Bank BNI 
11.06 15.6 68.61 9.25 4.96 

BBRI Bank BRI 
11.06 14.7 79.93 9.25 2.8 

BDMN 
Bank 
Danamon 

11.06 
17.31 86.42 9.25 2.34 

BMRI Bank Mandiri 
11.06 17.45 56.89 9.25 4.69 

BNGA CIMB Niaga 
11.06 18.32 87.93 9.25 2.5 

BNII Bank BII 
11.06 16.33 76.17 9.25 3.12 

BNLI Bank Permata 
11.06 13.63 81.80 9.25 3.5 

PANIN Bank Panin 
11.06 14.00 78.93 9.25 4.34 
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2009 

BBCA Bank BCA 
2.78 22.41 50.27 6.50 0.73 

BBNI Bank BNI 
2.78 24.12 64.06 6.50 4.68 

BBRI Bank BRI 
2.78 21.33 80.88 6.50 3.52 

BDMN Bank Danamon
2.78 19.79 88.76 6.50 4.64 

BMRI Bank Mandiri 
2.78 14.83 59.15 6.50 2.62 

BNGA CIMB Niaga 
2.78 12.8 95.22 6.50 3.06 

BNII Bank BII 
2.78 9.9 78.11 6.50 2.39 

BNLI Bank Permata 
2.78 14.4 90.60 6.50 4 

PANIN Bank Panin 
2.78 13.3 73.31 6.50 3.15 

2010 

BBCA Bank BCA 
6.96 10.8 55.20 6.50 0.6 

BBNI Bank BNI 
6.96 12.2 70.20 6.50 4.3 

BBRI Bank BRI 
6.96 14.1 75.17 6.50 2.78 

BDMN Bank Danamon
6.96 30.58 93.82 6.50 3 

BMRI Bank Mandiri 
6.96 31.71 67.60 6.50 2.4 

BNGA CIMB Niaga 
6.96 23.34 88.04 6.50 2.53 

BNII Bank BII 
6.96 20.65 89.03 6.50 3.09 

BNLI Bank Permata 
6.96 24.13 87.50 6.50 2.7 

PANIN Bank Panin 
6.96 18.42 74.22 6.50 4.36 

Sumber : statistik perbankan Indonesia & IDX 
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LAMPIRAN 4 – OUTPUT EVIEWS 

Tabel 2 

Uji Normalitas 

 NPL LDR INFLASI CAR SBI 

Mean 245.5476 7333.429 72.66667 16616.90 867.2619 

Median 260.0000 7700.000 66.00000 16045.00 862.5000 

Maximum 543.0000 9522.000 171.0000 25280.00 1275.000 

Minimum 3.000000 4361.000 7.000000 9900.000 650.0000 

Std. Dev. 183.6946 1361.766 54.07117 3702.448 197.5836 

Skewness 0.065119 -0.430006 0.534748 0.469438 0.687188 

Kurtosis 1.613341 2.045598 2.181759 2.532298 2.762210 

Jarque-Bera 3.394621 2.888382 3.173345 1.925408 3.404544 

Probability 0.183175 0.235937 0.204605 0.381859 0.182269 

Sum 10313.00 308004.0 3052.000 697910.0 36425.00 

Sum Sq. Dev. 1383492. 76030684 119871.3 5.62E+08 1600610. 

Observations 42 42 42 42 42 

Sumber : hasil olahan penulis 
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Gambar 1 

Uji Normalitas 

 

   Sumber : hasil olahan eviews 

 

Tabel 3 Uji Chow 

 

 

 

 

Sumber : hasil olahan eviews 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-300 -200 -100 0 100 200 300

Series: Residuals
Sample 3 54
Observations 42

Mean       3.11E-14
Median   24.00456
Maximum  309.1438
Minimum -307.7768
Std. Dev.   169.5149
Skewness   0.116695
Kurtosis   1.937013

Jarque-Bera  2.072721
Probability  0.354743

Test cross-section fixed effects  

Effects Test Statistic  d.f. Prob.  

Cross-section F 3.968601 (8,41) 0.0015 

Cross-section Chi-square 30.965786 8 0.0001 
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Tabel 4 

Uji Hausman 

 

Test cross-section random effects  
  
  

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

  
  

Cross-section random 7.911324 4 0.0949 
  
     

      Sumber : hasil olahan eviews 

 

 

Tabel 5 

Uji Multikolinearitas 

NPL LDR SBI INFLASI CAR 

NPL  1.000000 -0.233581   0.144767   0.046454  0.322061 

LDR -0.233581   1.000000 -0.080209   0.022487 -0.445082 

SBI  0.144767 -0.080209   1.000000 -0.134999 -0.158761 

INFLASI  0.046454   0.022487 -0.134999   1.000000  0.149149 

CAR  0.322061 -0.445082 -0.158761   0.149149 1.000000 

 Sumber : hasil olahan eviews 
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Tabel 6   

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.491651    Probability 0.197941 

Obs*R-squared 11.15421    Probability 0.193113 

              Sumber : hasil olahan penulis 

 

 

Tabel 7 

 Hasil Uji Lagrange Multiplier 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.053124     Probability 0.948339 

Obs*R-squared 0.127112     Probability 0.938422 

      Sumber : hasil olahan penulis 
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Tabel 8 Uji t 

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: NPL?   

Method: Panel Least Squares   

Date: 09/26/12   Time: 04:52   

Sample: 2005 2010   

Included observations: 6   

Cross-sections included: 9   

Total pool (balanced) observations: 54  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 117.4360 9.783345 12.00366 0.0000 

LDR? -1.659436 0.793663 -2.090858 0.0417 

INFLASI? 0.302930 0.319611 0.947810 0.3479 

CAR? -1.588081 0.372501 -4.263292 0.0001 

SBI? -1.260188 0.440519 -2.860688 0.0062 

  
  Sumber : hasil olahan penulis 
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Tabel 9 

Uji F & R2 

Cross-section fixed effects test equation: 

Dependent Variable: NPL? 

Method: Panel Least Squares 

Date: 09/26/12   Time: 04:52 

Sample: 2005 2010 

Included observations: 6 

Cross-sections included: 9 

Total pool (balanced) observations: 54 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber : hasil olahan eviews 

 

 

 

 

R-squared 0.424572    Mean dependent var 71.44963 

Adjusted R-squared 0.377599    S.D. dependent var 15.28558 

S.E. of regression 12.05916    Akaike info criterion 7.905548 

Sum squared resid 7125.746    Schwarz criterion 8.089713 

Log likelihood -208.4498    Hannan-Quinn criter. 7.976573 

F-statistic 9.038518    Durbin-Watson stat 0.985621 

Prob(F-statistic) 0.000015    
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