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ABSTRACT 

 
This study aims to analyze the effect of Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, 

and BI Rate on credit growth in Indonesia Conventional Banking. The population used in this 
study were all commercial banks that listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during 
year 2013-2017.  

The research samples are using a purposive sampling method and find 33 Indonesia 
Conventional Banking that fit the criteria. This research used secondary data from annual 
financial report of as samples listed in financial securities authority website. Analyze technique 
used for this research is multiple linier regression. This research has been analyzed with E-
Views 10 Program, and during the significance test it indicated that random effect is the most 
appropriate method.  

The result of this research for the F-test showed that CAR, NPL and BI Rate have a 
significant effect on credit growth. While for the T-test CAR have a positive but no significant 
effect to credit growth, NPL have a negative significant effect to credit growth and BI Rate have 
a positive significant effect to credit growth of Indonesia Conventional Bank in 2013-2017. 
 
Keyword : Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, BI Rate, Credit Growth 

 
 

1. PENDAHULUAN 
Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun1998 bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada 
masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 
hidup rakyat banyak. Peranan perbankan di dalam suatu negara sangat penting karena hampir 
semua sektor kehidupan berhubungan dengan kegiatan keuangan yang membutuhkan jasa bank. 
Dapat disimpulkan perbankan merupakan salah satu penggerak sektor riil perekonomian 
Indonesia karena berfungsi sebagai perantara keuangan yang menyalurkan dana dari pihak yang 
kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. 

Sebagai lembaga keuangan negara, bank memerlukan modal dana yang besar. Setiap bank 
selalu berusaha untuk memperoleh dana yang optimal tetapi dengan cost of money yang wajar. 
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Tentunya dana tersebut bukan hanya berasal dari bank itu sendiri, melainkan dari beberapa 
sumber dana. Modal dari berbagai sumber dana yang berhasil dihimpun bank tersebut, kemudian 
dialokasikan secara tepat. Dana yang berhasil dihimpun bank sebagian besar dialokasikan untuk 
kredit. Kegiatan pemberian kredit merupakan rangkaian kegiatan utama suatu bank, dimana 
pemberian kredit adalah tulang punggung kegiatan perbankan. Kegiatan menyalurkan dana dalam 
bentuk kredit merupakan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Dalam menyalurkan kredit 
bank juga mendapatkan keuntungan yang optimal dan menjaga keamanan atas dana yang 
dipercayakan nasabah. Kredit yang aman dan produktif dapat memberikan dampak positif bagi 
bank. 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan 
yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak 
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah 
jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit dinilai sebagai aktiva bank yang paling 
produktif karena menghasilkan profit bagi bank. Besarnya jumlah kredit yang diberikan oleh 
perbankan menunjukkan pentingnya peranan kredit untuk menghasilkan pendapatan bunga bagi 
bank. Pertumbuhan kredit dipengarui oleh beberapa faktor yang terdiri dari aspek internal maupun 
eksternal.  

Salah satu faktor internal dipengaruhi oleh kecukupan modal, modal mempunyai peranan 
penting dalam dunia perbankan. Bank Indonesia menetapkan setiap bank untuk memiliki 
kecukupan modal minimal sebesar 8% yang diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 
14/18/PBI/2012. Permodalan bagi bank selain berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan 
terhadap kegiatan operasionalnya, juga berperan sebagai penyangga terhadap kemungkinan 
terjadinya kerugian karena fungsi modal bagi bank sebagai pelindung. Rasio kecukupan modal 
merupakan rasio yang bertujuan untuk memastikan bahwa bank dapat menyerap kerugian yang 
timbul dari aktivitas yang dilakukannya. Semakin tinggi CAR semakin besar pula sumber daya 
finasial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi 
kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit. Oleh karena itu, diperlukan manajemen 
perbankan yang kompeten di dalam pengelolaan modal bank.  

Selain menghasilkan profit bagi bank, pemberian kredit juga memiliki risiko yang besar dalam 
penyalurannya. Dalam penyaluran kredit, bank harus siap menghadapi risiko kredit yang 
menyebabkan kredit tersebut menjadi bermasalah. Adanya kredit bermasalah berdampak pada 
pertumbuhan kredit bank secara umum. Kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) 
menunjukan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan 
oleh bank, sehingga semakin tinggi NPL maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang 
menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. Peningkatan NPL yang dialami 
perbankan mengakibatkan bank kehilangan kemampuannya dalam menghasilkan laba yang 
optimum dari kegiatan pokoknya tersebut. Dengan meningkatnya kredit bermasalah, maka 
dampak positif yang ditimbulkan oleh penyaluran kredit tidak dapat terjadi. Untuk itu, di dalam 
penyaluran kredit bank harus lebih berhati-hati.  

Dalam mengambil keputusan mengenai kebijakan kredit, perbankan juga menganalisis faktor 
eksternal salah satunya BI rate agar kredit perbankan dapat disalurkan secara optimal. BI rate 
merupakan suku bunga kebijakan yang menggambarkan langkah kebijakan moneter yang 
diterapkan oleh Bank Indonesia yang diumumkan kepada publik. Meningkatnya BI rate akan 
mengakibatkan suku bunga kredit pada bank akan meningkat, sehingga keinginan masyarakan 
dalam meminjam dana akan berkurang.  

Sejak tahun 2013 perbankan di Indonesia menghadapi kondisi yang kurang bagus. Hal 
tersebut menyebabkan rendahnya pertumbuhan kredit dan ditandai dengan kredit beramasalah 
yang tergolong tinggi hingga mencapai 3.2%, sehingga pihak perbankan lebih berhati-hati dalam 
mengeluarkan uang ke masyarakat. Adanya penurunan pertumbuhan kredit ini berdampak penting 
terhadap pertumbuhan ekonomi.  
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Gambar 1.1 

Pertumbuhan Kredit Perbankan di Indonesia 

  
 

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa dalam beberapa tahun ini kinerja perbankan pada 
pertumbuhan kredit melemah. Pada awalnya di tahun 2013 pertumbuhan kredit mencapai 21.60% 
lalu menurun secara bertahap pada tahun 2014 sebesar 11.58%, tahun 2015 sebesar 10.44%, di 
tahun 2016 kembali menurun sebesar 7.87% dan di tahun 2017 sedikit meningkat sebesar 8.1% 
dari tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh tingginya kredit bermasalah pada tahun 2013-2017, 
maka bank perlu menyediakan dana untuk menampung risiko atas tingginya kredit bermasalah. 

2. LANDASAN TEORI 
 

Teori Sinyal 

Teori sinyal mengemukakan mengenai bagaimana seharusnya perusahaan memberikan 
sinyal-sinyal kepada pengguna laporan keuangan, sinyal yang diberikan dapat berupa berita baik 
maupun berita buruk (Godfrey., 2010). Teori sinyal menjelaskan bahwa pada dasarnya laporan 
keuangan dimanfaatkan perusahaan untuk memberikan sinyal positif atau negatif kepada investor 
dan para pemakai laporan keuangan lainnya. Sinyal tersebut diberikan karena perusahaan 
memiliki kelebihan informasi dibandingkan dengan investor (Sulistyanto, 2008). 

 
Teori Penawaran Uang 

Penawaran uang adalah jumlah uang yang ada dan siap beredar untuk keperluan transaksi 
bagi masyarakat. Bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang usaha utamanya 
menghimpun dan menyalurkan dana kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit serta 
memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Menyalurkan dana kembali dalam 
bentuk kredit ke masyarakat dapat juga diartikan sebagai bentuk penawaran uang. 

Secara umum penyaluran kredit perbankan dipengaruhi oleh dua sisi. Yaitu dari sisi 
permintaan (demand) dan penawaran (supply), yang pada akhirnya bertemu pada titik 
keseimbangan. Sisi permintaan digambarkan ketika seorang calon debitur atau pihak yang 
membutuhkan dana akan mengajukan pinjaman kepada pihak bank. Sedangkan sisi penawaran 
dalam penyaluran kredit perbankan digambarkan ketika suatu bank menawarkan kredit atau 
pijaman kepada pihak yang membutuhkan dana (Binangkit, 2014). 
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Definisi Perbankan 

Bank berasal dari bahasa italia yaitu banca yang berarti tempat penukaran uang. Secara 
umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan 
dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan 
promes atau yang dikenal sebagai banknote. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bank 
adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, 
terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 perbankan adalah segala 
sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan 
proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan juga 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. Sedangkan menurut Kasmir (2012:12) bank adalah lembaga 
keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya 
kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Munurut Taswan 
(2010:10) perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup 
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 

 
Pengertian Kredit 

Kata kredit berasal dari bahasa Latin yaitu creder yang artinya kepercayaan. Menurut 
peraturan perundang-undangan perbankan No. 10 tahun 1998 menyatakan bahwa kredit adalah 
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan 
atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 
peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan 
atau bagi hasil keuntungan. Menurut Hasibuan (2009:87) mengemukakan bahwa kredit adalah 
semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai 
dengan perjanjian yang telah disepakati. 

 
Pengaruh Capital Adequacy Ratio terhadap Pertumbuhan Kredit 

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk 
menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian – kerugian bank yang disebabkan 
oleh aktiva yang berisiko. Semakin tinggi CAR maka semakin baik pula kemampuan bank tersebut 
untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko. Dengan kata lain 
besarnya nilai CAR akan meningkatkan kepercayaan di perbankan dalam menyalurkan kredit. 
Sehingga CAR berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kredit, hal ini di dukung oleh penelitian 
Suryawati, Cipta, dan Susila (2014) CAR berpengaruh positif pada pertumbuhan kredit. 
Sedangkan, berdasarkan penelitian dari Saryadi dan Wijayanto (2013) menjelaskan bahwa CAR 
secara signifikan tidak memiliki pengaruh terhadap volume kredit yang disalurkan.  

H1:Capital Adequacy Ratio berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Kredit. 

 
Pengaruh Non Performing Loan terhadap Pertumbuhan Kredit 

Non Performing Loan (NPL) merupakan perbandingan antara kredit kualitas kurang lancar, 
diragukan, dan macet dengan total kredit. Besarnya kredit bermasalah menyebabkan bank 
kesulitan untuk melakukan ekspansi kredit karena NPL menunjukkan kenaikan yang tinggi, maka 
tingkat kesehatan bank akan semakin menurun dengan nilai asset yang dimiliki. Bank harus 
menjaga kreditnya agar tidak masuk dalam golongan kredit bermasalah. Risiko yang dihadapi 
bank merupakan risiko tidak terbayarnya kredit yang disebut default risk atau risiko kredit. Untuk 
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itu bank wajib menjaga kondisi NPL, maka Bank Indonesai menetapkan melalui PBI No. 
15/2/PBI/2013 yaitu batas maksimum NPL adalah sebesar 5%. Besarnya NPL menjadi salah satu 
alasan yang mempengaruhi bank dalam ekspansi kredit. Sehingga NPL berpengaruh negatif 
terhadap pertumbuhan kredit. Hal ini didukung oleh penelitian Selviana dan Khairunnisa (2015) 
dengan sampel Bank Go Public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menemukan bahwa secara 
parsial NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran kredit, menurut Tracey dan Leon 
(2011) menemukan bahwa secara parsial NPL berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kredit. 

H2: Non Performing Loan berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Kredit. 
 

Pengaruh BI Rate terhadap Pertumbuhan Kredit 

Menurut Sari (2013) BI Rate merupakan tingkat bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia 
sebagai tingkat bunga acuan bagi bank umum dalam menyalurkan kredit perbankan. Jika BI Rate 
meningkat, maka dapat mengakibatkan peningkatan terhadap bunga yang ditanggung oleh pihak 
debitur atas kredit yang diambil. Oleh karena itu, semakin tinggi suku bunga BI Rate maka akan 
semakin menurunnya permintaan kredit. Sehingga BI Rate berpengaruh negatif terhadap 
pertumbuhan kredit hal ini sesuai dengan penelitian yang di lakukan oleh Barus dan Lu (2013). 
Sedangkan, berdasarkan penelitian dari Pratiwi (2013) Suku bunga BI Rate berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap penyaluran kredit. 

H3: Tingkat BI Rate berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Kredit. 
 

3. METODE PENELITIAN 
 
Objek Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan Capital 

Adequacy Ratio, Non Performing Loan dan BI Rate terhadap pertumbuhan kredit. Penelitian ini 
merupakan penelitian yang menguji variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan kredit. 
Objek yang digunakan adalah Bank Umum Konvesional yang sudah terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia dengan data penelitian menggunakan rentang waktu tahun 2013 - 2017. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif. 
Data sekunder yang digunakan dalam laporan ini berupa data dokumenter kinerja keuangan 
perusahaan yang meliputi Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan dan BI Rate. 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan laporan yang terdapat di 
Bursa Efek Indonesia, data dari Otoritas Jasa Keuangan, data dari Bank Indonesai dan data dari 
Infobank selama periode penelitian yaitu tahun 2013 hingga 2017. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua Bank Umum yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode triwulan 2013 hingga 2017. Populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu berjumlah 41 bank umum di Indonesia. Dalam penelitian ini tidak semua 
populasi digunakan sebagai sampel. Pengambilan sample dalam penelitian ini dilakukan dengan 
teknik purposive sampling. Kriteria-kriteria dalam pengambilan sampel secara purposive sampling 
dalam penelitian ini adalah Bank umum konvensional yang terdaftar dalam BEI selama periode 
periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Berdasarkan kriterianya yaitu diantaranya: 

1. Bank Umum Konvensional yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada kurun waktu 
penelitian (periode tahun 2013 hingga 2017). 

2. Sampel merupakan bank yang laporan keuangannya telah disesuaikan selama kurun waktu 
penelitian (periode tahun 2013 hingga 2017). 

3. Tersedianya data laporan keuangan tahunan (annual report) secara terus menerus selama 
kurun waktu penelitian (periode tahun 2013 hingga 2017). 

Berdasarkan kriteria tersebut maka jumlah bank umum konvensional yang dijadikan sample 
yaitu sebanyak 33 bank. 
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Operasionalisasi Variabel 

Tabel 3.3 
Operasional Variabel 

Variabel Konsep Variabel Ukuran Skala 

CAR 

(Capital 
Adequacy 
Ratio) 

Besarnya jumlah modal yang 
dimiliki oleh bank terhadap 
bobot risiko atas aktiva yang 
dimiliki oleh Bank Umum  
Konvensional 

 

    
     

    
        

Rasio 

NPL 

(Non 
Performing 
Loan) 

Perbandingan antara kredit 
dengan kualitas kurang lancer, 
diragukan, dan macet 
terhadap jumlah total kredit  
Bank Umum  Konvensional 

 

     
                 

            
        

 

Rasio 

BI Rate Suku Bunga yang diterbitkan 
oleh Bank Indonesia sebagai 
acuan dalam menentukan 
tingakat suku bunga simpanan 
dan suku bunga kredit 

Besarnya presentase BI Rate 
ditentukan dalam RDG Bank 
Indonesia sesuai dengan tingkat 
inflasi yang berlaku. Disajikan 
dalam bentuk presentase. 

Rasio 

Pertumbuhan 
Kredit 

Pertumbuhan kredit diukur dari 
perbandingan antara selisih 
total rata-rata kredit pada satu 
tahun tertentu dan selisih total 
reta-rata kredit pada satu 
tahun sebelumnya yang 
dimiliki oleh Bank Umum  
Konvensional 

 

                  ( )

 
                   

          
       

Rasio 

 
Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linear berganda. Berikut ini 

merupakan bentuk model yang digunakan sebagai berikut: 
PKit = α0it+ β1 CARit + β2 NPLit + β3 BI Rateit +eit 

Dengan Keterangan: 
PK = Pertumbuhan Kredit 
α0it = Konstanta 
β1-3   = koefisien regresi variabel independen 
CAR = Capital Adequacy Ratio (CAR) 
NPL = Non Performing Loan (NPL) 
BI Rate = BI Rate 
t = Periode Tahun 
i = Sampel Bank Umum Konvensional 
e = standard error 
 

Untuk melihat besarnya pengaruh CAR, NPL, dan BI Rate sebagai variabel independen 
terhadap Pertumbuhan Kredit sebagai variabel dependen, maka digunakan metode analisis data 
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panel. Widarjono (2013:351) mendefinisikan analisis data panel sebagai gabungan data runtut 
waktu (time series) dengan data seksi silang (cross section) untuk menjelaskan hubungan antara 
variabel dependen terhadap variabel independen.  

Widarjono (2013:355) mengemukakan bahwa metode estimasi regresi menggunakan data 
panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu metode common effect, metode fixed effect, 
metode random effect. 

Persamaan penelitian di atas dilakukan uji chow uji hausman untuk mendapatkna hasil regresi 
data panel terbaik (Widarjono, 2009:222). Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. 
Uji normalitas di dalam penelitian ini didasarkan pada uji Jarque-Bera (Winarno, 2011:50). 
Menurut Winarno (2011:117) uji multikoliniearitas adalah kondisi adanya hubungan linier antar 
variabel independen, karena melibatkan beberapa variabel independen, maka multikonlinieritas 
tidak akan terjadi pada persamaan regresi sederhana yang terdiri atas satu variabel dependen 
dan satu variabel independen. Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam 
model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji 
autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya 
(Winarno,2011). 

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Tabel 4.1  

Penentuan Sampel 

Kriteria Sampel  Jumlah 

Bank yang termasuk kriteria Bank Umum Konvensional yang 
terdaftar di BEI periode 2013-2017  

41 

Laporan Tahunan Tidak Lengkap (8) 

Jumlah Sampel Akhir 33 

Periode Pengamatan 2013-2017 (tahunan) 5 

Jumlah Pengamatan 165 

Sumber: Data Diolah Penulis 2018 

Adapun urutan pembahasan secara sistematis adalah sebagai berikut: statistik deskriptif, 

penentuan model regresi data panel, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda serta 

analisis dan implikasi manajerial. 

Statistik deskriptif dari penelitian ini terdiri dari mean, median, maximum, minimum, standar 

deviasi, skewness, kurtosis 

Penentuan Model Regresi Data Panel 

Uji Chow 

Hasil Uji Chow 

 

Sumber: Data dioleh penulis dengan aplikasi Eviews 10 
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Berdasarkan tabel 4.3 hasil Uji Chow menunjukkan nilai probabilitas cross-section chi square 

adalah 0.0000 lebih rendah dari kriteria pengujian yang memberikan batasan chi-square sebesar 

0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak sehingga penelitian ini menggunakan modal 

fixed effect dan akan  dilanjutkan ke uji Hausman. 

Uji Hausman 

 Hasil Uji Hausman 

 
Sumber: Data dioleh penulis dengan aplikasi Eviews 10 

Ketentuan yang diambil dalam Uji Hausman, dilakukan dengan memperlihatkan nilai 

probabilitas Cross Section Random. Berdasarkan tabel 4.4 di atas, menunjukkan nilai probabilitas 

cross-section random sebesar 0.6796. Nilai probabilitas berada di atas kriteria batasan cross-

section fixed dalam penelitian ini, yaitu 0.05. Hal tersebut menyebabkan Ho diterima dan Ha 

ditolak maka model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Random Effect. 

Pengujian Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Hasil Uji Normalitas 

 

Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 10 

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah data yang diperoleh untuk penelitian ini memiliki 

distribusi yang normal atau tidak. Berdasarkan uji normalitas melalui probability Jarque-Bera 

sebesar 0.242012 yang berada di atas α=0.05 dan dapat disimpulkan bahwa residual data telah 

terdistribusi normal. 
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Uji Multikolinearitas 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 CAR NPL BRT 

CAR 1.000000 -0.120320 -0.261287 

NPL -0.120320 1.000000 -0.152100 

BRT -0.261287 -0.152100 1.000000 

 Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 10 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi linier antar variabel 

independe. Setelah melihat hasil Correlation Matrix dapat disimpulkan bahwa antar variabel 

independen di dalam penelitian ini tidak ada unsur multikolinearitas 

Uji Heteroskedastisitas 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
Sumber:Data diolah penulis menggunakan Eviews 10 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul kesalahan dan residual dari 

model regresi yang dianalisis tidak memiliki varian yang konstan dari pengamatan yang satu ke 

pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, dalam penelitian 

ini menggunakan uji park. Hasil uji park menunjukkan bahwa probabilitas koefisien masing-

masing variabel independen lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian 

in terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

Uji Autokorelasi 

Hasil Uji Autokorelasi 

 
Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 10 



10 
Indonesia Banking School 

Pengaruh Capital Adequacy…, Dira Nadira, Ak-IBS,2018 

Uji Autokorelasi menenjukkan bahwa ada korelasi antara error periode sebelumnya di mana 

ada asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. Dalam penelitian ini, uji autokorelasi pertama 

dilakukan dengan melihat Durbin-Watson Stat pada hasil estimasi regresi. berdasarkan hasil 

regresi,  nilai Durbin Watson Stat adalah sebesar 1.948746 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terbebas dari masalah autokorelasi. 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

Hasil Regresi Berganda Model Random Effect 

 
Sumber: Data diolah penulis menggunakan eviews 10 

Berdasarkan hasil regresi model penelitian di atas, maka diperoleh persamaan regresi linear 

berganda sebagai berikut: 

PK = 0.0669954 + 0.047602 CAR – 2.870521 NPL + 2.000402 BI Rate 
 
Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Berdasarkan tabel hasil regresi berganda model random effectdi atas, Adjusted R-Squared 

adalah sebesar 0.353690 atau 35%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen CAR, NPL, 

dan BI Rate hanya mampu menjelaskan pengaruh kepada Pertumbuhan Kredit sebesar 35%. 

Sisanya 65% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini. 

Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pertumbuhan Kredit 

CAR digunakan untuk melihat seberapa besar kecukupan modal yang dimiliki untuk 
menunjang aktiva dan menutupi resiko bank. Berdasarkan probabilitas sebesar 0.8458 yang lebih 
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besar dari tingkat signifikan sebesar 0.05. Maka dapat disumpulkan bahwa CAR tidak 
berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit bank umum konvensional.  

Faktor yang menyebabkan CAR tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit di bank 
umum konvensional dilihat dari pergerakan CAR dari tahun 2013 sebesar 19.63% meningkat 
secara bertahap tahun 2014 sebesar 18.03%, tahun 2015 sebesar 18.89%, tahun 2016 sebesar 
20.95% hingga pada tahun 2017 sebesar 21.77%. Rasio kecukupan modal cukup tinggi pada 
tahun 2017, sementara itu rasio kredit bermasalah meningkat dari tahun 2013 sebesar 2.2% dan 
pada tahun 2017 menjadi 3.3% sehingga menimbulkan belum maksimalnya bank umum 
konvensional dalam meningkatkan penyaluran kredit karena perilaku bank yang selektif dalam 
memberikan kredit baru. Bank umum konvensional lebih memilih untuk memperkokoh struktur 
modalnya daripada mengalokasikannya ke dalam penyaluran kredit sehingga hasil yang didapat 
dari penelitian ini adalah CAR tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit. 

Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Semadiasri, 
Werastuti, dan Sujana (2015) yang menyatakan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap kredit 
perbankan. Meskipun demikian, berdasarkan penelitian Suryawati, Cipta, dan Susila (2014) CAR 
berpengaruh positif pada pertumbuhan kredit, berdasarkan dengan hasil penelitian di atas. 
 
Pengaruh Non Performing Loan (NPL) Terhadap Pertumbuhan Kredit 

Non Performing Loan (NPL) mencerminkan resiko kredit. Semakin tinggi tingkat NPL maka 
semakin besar pula resiko kredit yang ditanggung oleh perbankan. Hasil probabilitas sebesar 
0.0000 yang lebih kecil dari tingkat signifikan sebesar 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
NPL berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kredit.   

NPL berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kredit karena pada tahun 2013 pertumbuhan 
kredit sebesar 21.60% menurun secara bertahap dimulai dari tahun 2014 sebesar 11.58%, tahun 
2015 sebesar 10.44%, tahun 2016 sebesar 7.87% dan tahun 2017 sebesar 8.1%. Penurunan 
pertumbuhan kredit hingga single digit ini dikarenakan kredit bermasalah bank umum konvesional 
yang relatif masih tinggi. Pada tahun 2013 rasio kredit bermasalah sebesar 2.2%, tahun 2014 
sebesar 2.4%, tahun 2015 sebesar 2.5%, tahun 2016 sebesar 3.2% hingga mencapai 3.3% pada 
tahun 2017. Tingginya kredit bermasalah membuat bank menjadi selektif dalam menyalurkan 
kredit sehingga membatasi bank umum konvensional dalam menyaluran kredit. Semakin tinggi 
NPL akan mendorong penurunan jumlah kredit bank umum konvensional yang disalurkan 
sehingga hasil yang didapat dari penelitian ini adalah NPL berpengaruh negatif terhadap 
pertumbuhan kredit 

Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Murdiyanto 
(2012) yang menyatakan bahwa NPL berpengaruh negatif terdahap pertumbuhan kredit 
perbankan. Hasil berbeda ditemukan oleh penelitian Hartika (2014) dengan sampel kredit 
konsumsi pada perbankan di Indonesia menemukan bahwa NPL mempunyai pengaruh positif dan 
tidak signifikan terhadap penyaluran kredit konsumsi. 

Pengaruh BI Rate Terhadap Pertumbuhan Kredit 

BI Rate merupakan suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikat stance kebijakan moneter 
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Dari hasil analisis regresi 
ditemukan bahwa koefisien regresi BI Rate adalah sebesar 2.000402 dengan probabilitas sebesar 
0.0246 sehingga dapat disimpulkan bahwa BI Rate mempunyai pengaruh positif terhadap 
pertumbuhan kredit pada bank umum konvensional pada tahun 2013-2017.   
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BI Rate berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kredit yang disalurkan oleh bank umum 
konvensional. Nilai koefisien yang positif artinya semakin tinggi BI Rate maka semakin tinggi 
jumlah kredit yang dapat disalurkan oleh bank umum konvensional begitu juga sebaliknya. Faktor 
yang menyebabkan BI Rate berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kredit di bank umum 
konvensional dilihat dari pergerakan BI Rate dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang 
diiringi pula dengan rendahnya pertumbuhan kredit. Pada tahun 2014 BI Rate sebesar 7.54% 
dengan pertumbuhan kredit sebesar 11.58%, tahun 2015 BI Rate sebesar 7.52% dengan 
pertumbuhan kredit sebesar 10.44%, pada tahun 2016 BI Rate sebesar 6% dengan pertumbuhan 
kredit sebesar 7.75% dan puncaknya pada tahun 2017 BI Rate mengalami penurun hingga 
mencapai 4.56% dengan pertumbuhan kredit sebesar 8.1%. Hal ini menunjukkan semakin kecil BI 
Rate akan menyebabkan penyaluran kredit mengalami penurunan karena suku bunga acuan atau 
BI Rate yang turun dengan cepat seperti beberapa tahun ini bisa berpotensi membahayakan 
likuiditas bank. Pada saat bunga rendah, umumnya permintaan dan penyaluran kredit akan 
meningkat. Jika bank umum konvensional tidak berhati-hati dan terlalu banyak mencairkan kredit 
maka akan menimbulkan resiko terjadinya likuiditas ketat atau menyusutnya dana cair yang 
dimiliki bank. Semakin rendah BI Rate akan mendorong penurunan jumlah kredit bank umum 
konvensional yang disalurkan sehingga hasil yang didapat dari penelitian ini adalah BI Rate 
berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kredit 

Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari (2013) 
yang menyatakan bahwa BI Rate berpengaruh positif terdahap pertumbuhan kredit perbankan. 
Sedangkan menurut Siswantoro (2014) dengan sampel perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia menemukan bahwa BI Rate tidak memiliki pengaruh terhadap kredit yang diberikan 
dengan arah yang negatif. 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non 

Performing Loan, dan BI Rate terhadap pertumbuhan kredit pada bank umum konvensioanal yang 
go public periode 2013-2017. Adapun objek penelitian ini terdiri dari 33 Bank Umum Konvenisonal 
yang Go Public selama 5 periode tahunan. Berdasarkan hasil uji model analisis dan pembahasan 
yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan kredit. Tidak 
berpengaruhnya CAR teradap pertumbuhan kredit karena  tingginya nilai CAR selama tahun 
periode dan tingginya nilai kredit bermasalah selama tahun periode penelitian, sehingga 
menimbulkan belum maksimalnya bank umum konvensional dalam meningkatkan penyaluran 
kredit karena perilaku bank yang selektif dalam memberikan kredit baru, maka bank umum 
konvensional lebih memilih untuk memperkokoh struktur modalnya daripada 
mengalokasikannya ke dalam penyaluran kredit. 

2. Non Performing Loan (NPL) memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan kredit. 
Pengaruh negatif NPL terhadap pertumbuhan kredit karena tingginya tingkat kredit bermasalah 
selama periode penelitian sehingga membatasi bank umum konvensional dalam menyaluran 
kredit karena semakin tinggi NPL akan mendorong penurunan jumlah kredit bank umum 
konvensional yang disalurkan. 

3. BI Rate memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan kredit. Pengaruh positif BI rate 
terhadap pertumbuhan kredit karena selama periode penelitian nilai BI rate menurun diiringi 
dengan rendanya pertumbuhan kredit. Sehingga semakin kecil BI Rate akan menyebabkan 
penyaluran kredit mengalami penurunan karena suku bunga acuan atau BI Rate yang turun 
dengan cepat seperti beberapa tahun ini bisa berpotensi membahayakan likuiditas bank.  

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini sebagai berikut: 

97 
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1. Bank Umum Konvensional 
Bank umum konvensional disarankan berhati-hati di dalam proses pemberian kredit sehingga 
bisa mengurangi adanya potensi kredit bermasalah, karena variabel independen yang paling 
berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit adalah NPL. Artinya kenaikan atau penurun NPL 
yang diperoleh akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit. Bank umum 
konvensional juga diharapkan selalu menjaga rasio kecukupan modalnya agar bank umum 
konvensional selalu mempunyai modal yang cukup bahkan berlebih sehingga bank umum 
konvensional mempunyai cadangan dana untuk melindungi risiko yang akan timbul nantinya. 
Selain memperhatikan tingkat kredit bermasalah dan jumlah modal, bank umum 
konvensional juga diharapkan selalu memperhatikan kondisi ekonomi seperti peningkatan 
dan penurunan BI rate. 

2. Regulator Perbankan. 
Regulator perbankan yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan disarankan dalam 
menunjang pertumbuhan kredit bank umum konvensional perlu memberikan perhatian 
khusus dalam setiap kebijakan yang diambil terkait pada variabel CAR, NPL dan BI Rate, 
mengingat variabel-variabel tersebut berdasarkan hasil penelitian berpengaruh secara 
bersama terhadap pertumbuhan kredit. Sehingga untuk para regulator perbankan sebaiknya 
bekerja sama untuk menciptakan sebuah kebijakan yang fokus membahas CAR, NPL dan BI 
rate agar pertumbuhan kredit dapat berjalan dengan baik dan para masyarakat mampu untuk 
mengembalikan kredit yang mereka pinjam dari bank umum konvensional. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan pengembangan dan modifikasi terhadap 
kajian yang telah dilakukan, karena peneltian ini hanya menggunakan 3 variabel independen 
untuk memperhitungkan pertumbuhan kredit dan periode penelitian lima tahun dengan 
sampel bank umum konvensional. Pengembangan dan modifikasi untuk penelitian 
selanjutnya baik dengan menambah periode pengamatan yang lebih dari lima tahun dan juga 
dapat menambahkan beberapa variabel independen seperti faktor internal DPK, BOPO, ROA 
dan faktor eksternal seperti GPD, Inflasi dan lainnya yang mampu menjelaskan pertumbuhan 
kredit lebih baik. 
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