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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to define the infulence of Non Performing Loan and 
Capital Adequacy Ratio on credit growth in banking industry which is owned by 
government of province. The population used in this study were all commercial  banks that 
listed on the Bank of  Indonesia during year 2009-2013. This research’s samples are using 
a purposive sampling method and find 26 Regional Development Bank that fit the criteria. 

This research has been analyzed with E-Views 7.1 program, and during the 
significance test it indicated that fixed effect is the most appropriate method. The results of 
this research showed that only NPL has negative significant effect partially on Regional 
Development Bank. On the other hand, CAR were not significantly and negative  affecting 
credit growth of  Regional Development Bank. 

Keywords:NPL, CAR, Credit Growth, Regional Development Bank. 

PENDAHULUAN 

Berdasarkan Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan: 

Bankadalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan  menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan 

pengertian tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung bank mempunyai 

peranan besar terhadap perekonomian suatu negara. 

Bank berperan di dalam penyediaan berbagai jasa perbankan dan juga menjadi 

perantara keuangan. Peranan Bank jika dipandang dari sisi ekonomi berperan sebagai 

jantung perekonomian negara. Bank juga berperan sebagai pelaksana kebijakan moneter 

dan perekonomian melalui pengendalian jumlah uang beredar dengan mematuhi adanya 

giro wajib minimum. (Darmawi,2011). 
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Kredit mempunyai fungsi yang sangat penting di dalam perekonomian. Kredit 

mencerminkan adanya penyerahan jasa atau uang dari satu pihak kepada pihak lain 

didasarkan kepada kepercayaan dan janji untuk membayar kembali barang, jasa atau 

uang yang telah dipinjamkan tepat pada waktunya. Oleh karena didasarkan pada salah 

satunya unsur kepercayaan, maka sebelum diberikan kredit dilakukan terlebih dahulu 

analisis kredit untuk melihat latar belakang calon debitur atau perusahaan, prospek 

usahanya, jaminan serta faktor-faktor lainnya. Adapun maksud dari analisis kredit ini 

adalah untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman dan tepat 

sasaran.  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. 

Indonesia tergolong sebagai negara berkembang yang biasanya sumber 

pembiayaan usaha didominasi oleh kredit yang bertujuan untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. Adanya kredit menjadikan debitur bisa melakukan kegiatan 

investasi, distribusi dan juga konsumsi. Namun, tidak ada keputusan pemberian kredit 

tanpa risiko. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis kredit untuk memperkirakan atau 

mengukur risiko-risiko perbankan yang dapat terjadi (Darmawi,2011). 

Modal mempunyai peranan penting dalam dunia perbankan. Dengan jumlah modal 

yang banyak, bank dapat mengembangkan usahanya. Namun modal yang besar tidak 

menjamin keberhasilan kerja bank karena apabila modal tidak diatur secara benar 

mengakibatkan modal bank akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, diperlukan manajemen 

perbankan yang kompeten di dalam pengelolaan modal bank. Bank Indonesia sendiri 

menetapkan peraturan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum yang harus 

dipatuhi oleh masing-masing bank. Rasio pemenuhan permodalan disebut dengan Capital 

Adequacy Ratio yakni kewajiban penyediaan modal minimum oleh bank dari Aktiva 

Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Bank Indonesia menetapkan setiap bank untuk 

memiliki kecukupan modal minimal sebesar 8% yang diatur di dalam Peraturan Bank 

Indonesia No.14/18/PBI/2012.  

Pada tahun 2008-2009, Indonesia terkena imbas dari adanya Krisis Financial 

Global yang berdampak pada perlambatan perekonomian negara. Imbas daripada krisis 

ini adalah terjadinya penurunan ekspansi kredit perbankan. Hal ini dibuktikan berdasarkan 

data yang bersumber dari Bank Indonesia menyebutkan bahwa telah terjadi penurunan 
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jumlah kredit yang diberikan pada periode Desember 2008 menuju ke bulan Januari 2009. 

Pada awalnya di bulan November 2008 Kredit Yang Diberikan mencapai angka 1.371,90 

Triliun Rupiah, lalu di bulan Desember 2008 mengalani penurunan jumlah kredit menjadi 

1.353,60 Triliun Rupiah dan di bulan Januari 2009 menjadi 1.325,30 Triliun Rupiah. Tentu, 

adanya penurunan jumlah kredit yang diberikan ini berdampak pada perekonomian 

nasional. 

Tabel 1.1 

Penurunan Kredit Perbankan 

 

Sumber : Bank Indonesia (Indikator Perbankan Nasional) 

 Visi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) membutuhkan peranan Bank 

Pembangunan Daerah yang lebih kompleks sehingga bisa menjadikan Bank 

Pembangunan Daerah sebagai Regional Champion mengingat perkembangan yang 

ditunjukkan oleh Bank Pembangunan Daerah belum optimal baik dari sisi aset, kredit dan 

dana pihak ketiga yang relatif kecil. 

Adapun perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan objek penelitian adalah bank 

milik pemerintah daerah tingkat 1 di seluruh wilayah Indonesia serta alasan pemilihan 
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variabel CAR dan NPL dilakukan karena peneliti menimbang bahwa kedua variabel ini 

memiliki pengaruh yang paling dominan pada  pertumbuhan kredit. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengkaji pengaruh kecukupan modal 

dan kredit bermasalah terhadap pertumbuhan kredit. Peneliti terdorong untuk mengangkat 

permasalahan mengenai “Pengaruh Capital Adequacy Ratio(CAR) dan Non 

Performing Loan (NPL) Terhadap Pertumbuhan Kredit Perbankan Bank 

Pembangunan Daerah di Indonesia Periode 2009-2013”. 

KAJIAN TEORI 

Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998, bank dapat diartikan 

sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Menurut Pasal 4 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Perbankan Indonesia 

mempunyai tujuan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk 

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas ekonomi demi 

peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 

Dana bank adalah jumlah utang dan modal yang tercatat pada neraca bank dan 

dipergunakan sebagai modal operasional bank dalam kegiatan penyaluran / penempatan 

dana (Kuncoro & Suhardjono, 2011). Sumber dana bank adalah kemampuan bank di 

dalam menghimpun dana dari masyarakat. Terdapat tiga jenis sumber dana bank antara 

lain: 

1. Dana bersumber dari bank sendiri berupa uang yang disetor oleh para pemegang 

saham, cadangan - cadangan lainnya serta laba yang ditahan (retained earnings). 

2. Sumber dana bank yang berasal dari lembaga keuangan lainnya terdiri dari: 

pinjaman dari bank lain di dalam negeri, pinjaman dari bank atau bank lembaga 

keuangan di luar negeri, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB), 

pinjaman dari Bank Sentral (Bank Indonesia). 

3. Sumber Dana Bank juga berasal dari dana  masyarakat  yang terdiri dari: Giro 

(demand deposits), Tabungan (saving) dan Deposito (time deposits) (Kasmir, 

2012). 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas 

Undang–Undang Pokok Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa kredit 

adalah penyediaan uang/tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan 

persetujuan/kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan. 

Di dalam melaksanakan kegiatan perkreditan yang sehat dikenal prinsip-prinsip 

perkreditan berdasarkan 6C. Keenam prinsip itu antara lain: character, kemauan debitur 

untuk memenuhi kewajibannya, capacity, penilaian kemampuan debitur untuk melunasi 

kewajibannya, capital, jumlah dana/modal yang dimiliki oleh calon debitur, collateral, 

jaminan yang diserahkan oleh debitur, condition of economy, situasi dan kondisi yang 

mempengaruhi perekonomian, constraint, batasan/hambatan calon debitur dalam 

melakukan bisnis (Muljono, 2001). 

Menurut (Manurung, 2009) terdapat pula konsep 7P (Personality, Purpose, 

Prospect, Payment, Profitability, Protection, Party) dan 3R (Return, Repayment, Risk 

Bearing Ability) 

Kredit bermasalah adalah kredit kepada pihak ketiga bukan bank yang tergolong 

kurang lancar, diragukan, dan macet dibandingkan dengan total kredit kepada pihak ketiga 

bukan bank.Kredit bermasalah terjadi bilamana nasabah sudah tidak sanggup untuk 

membayar kewajibannya kepada bank sesuai janji yang telah disekapati (Kuncoro & 

Suhardjono, 2011). Besaran kredit bermasalah dapat diindikasi melalui berbagai rasio 

keuangan salah satunya adalah Non Performing Loan (NPL). Peraturan Bank Indonesia 

No 15/2/PBI/2013 menyatakan bahwa rasio kredit bermasalah secara netto lebih dari 5% 

(lima persen) dari total kredit. 

Modal bank merupakan sumber daya yang digunakan oleh bank sebagai 

penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian dan untuk menjaga kepercayaan 

terhadap aktivitas perbankan. Kecukupan modal bertujuan untuk memastikan bank dapat 

menyerap kerugian yang timbul dari aktivitas yang dilakukan (Perbankan,2006). 

Pertumbuhan kredit adalah perubahan jumlah serta prosentase total kredit tahunan 

yang diberikan dandibandingkan dengan tahun sebelumnya (Igan & Pinheiro, 2011). 
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Pertumbuhan kredit diukur berdasarkan perbandingan antara selisih total kredit 

pada suatu periode t dengan periode sebelumnya (t-1) dibandingkan dengan total kredit 

periode (t-1) sebelumnya. 

PERUMUSAN HIPOTESIS 

Menurut Soedarto (2009) meningkatnya Kredit Bermasalah akan menghambat 

pertumbuhan kredit pada periode selanjutnya karena modal bank digunakan untuk 

menutup kerugian bank akibat kredit bermasalah. 

H01 :Kredit Bermasalah tidak berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kredit. 

Ha1 :Kredit Bermasalahberpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kredit. 

Semakin besar kecukupan modal yang dimiliki oleh bank semakin besar juga 

kemampuan finansial yang dimiliki oleh bank guna keperluan ekspansi bisnis dan tindakan 

antisipasi terhadap resiko – resiko perbankan  yang diakibatkan oleh adanya kredit 

H02 :Kecukupan modal tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kredit. 

Ha2 :Kecukupan modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kredit. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan tipe kuantitatif.Tipe data yang digunakan dalam 

penelitian iniadalah data sekunder. Data sekunder yaitu sumber data yang didapatkan dari 

catatan, bukti,laporan historis yang dipublikasikan maupun tidak 

dipublikasikan(Sugiyono,2012). 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel 

adalah jenis data yang merupakan gabungan antara data runtut waktu (time series) dan 

seksi silang (cross section) (Winarno, 2011). Data panel memiliki karakteristik yaitu terdiri 

atas beberapa objek dan meliputi beberapa periode waktu (Winarno, 2011).  

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan bank umum yang ada di 

Indonesia. Teknik sampling menggunakan purposive sampling. Purposive sampling 

adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono,2012).  

Kriteria sampel adalah sebagai berikut ini: 

1. Bank umum yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat 1 di 

Indonesia 
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2. Mempublikasikan Laporan Keuangan tahun 2009-2013. 

Berdasarkan kriteria di atas diambil sampel sejumlah 26 Bank Pembangunan 

Daerah (BPD) yang terdiri dari: 

Daftar Bank Sampel 

No. Bank Pembangunan Daerah 

1. Bank Pembangunan Daerah Aceh 

2. Bank Pembangunan Daerah Bali 

3. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu 

4. Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta 

5. Bank Pembangunan Daerah Jambi 

6 Bank Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) 

7 Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah 

8 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 

9 Bank Pembangunan Daerah D.I Jogjayakarta 

10 Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat 

11 Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan 

12 Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah 

13 Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur 

14 Bank Pembangunan Daerah Lampung 

15 Bank Pembangunan Daerah Maluku 

16 Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat 

17 Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur 

18 PT Bank  Papua 

19 Bank Pembangunan Daerah Riau 

20 Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan & SulawesiBarat 

21 Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah 
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22 Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara 

23 Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara 

24 Bank Nagari 

25 Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan & BangkaBelitung 

26 Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara 

Sumber:Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)  

MODEL PENELITIAN 

Yit = β0 + β1 NPLit-1+ β2 CARit-1 +εit………………………(1) 

Keterangan: 

Yit   = Pertumbuhan Kredit (dalam % ) tahun t 

β0  = Konstanta 

β1, β2  = Koefisien masing-masing variabel independen 

NPL  = Non Performing Loan (dalam %) tahun t-1 

CAR  =Capital Adequacy Ratio (dalam %) tahun t-1 

ε  = Estimasi Error 

i  = Cross Section Identifiers 

t  = Time Series Identifiers 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Statisitik deskripstif terdiri atas mean, median, maximum, minimum, standar deviasi, 

skewness, kurtosis. Berdasarkan hasil uji chow, model data yang digunakan adalah Fixed 

Effect Model. 

UJI NORMALITAS 

Nilai probabilitas sebesar 0.286890 yang telah melebihi dari nilai α sebesar 0,05 maka H0 

diterima dan menunjukkan data penelitian telah terdistribusi normal. 
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PENGUJIAN ASUMSI KLASIK 

Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji didalam model regresi linear terdapat adanya 

korelasi antara kesalahan pada periode t dengan kesalahan periode t-1 (sebelumnya). 

Hasil uji Autokorelasi dilakukan dengan melihat nilai Durbin-Watson stat pada hasil 

estimasi regresi sebesar 1.818272 dan berada di antara 1.54-2.46 (daerah tidak terdapat 

autokorelasi). Hal ini berarti H0 diterima dan menjadikan penelitian ini bebas dari masalah 

autokorelasi 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji dalam model regesi apakah terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain. 

Hasil uji Heteroskedastisitas di atas menunjukkan bahwa profitabilitas variabel independen 

yakni variabel Non Performing Loan 0.5430 > 0.05 dan variabel Capital Adequacy Ratio 

0.9091 >0.05. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa penelitian ini terbebas dari masalah 

heteroskedastisitas. 

Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji ada tidaknya variabel korelasi linear 

antar variabel independen. Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas 

adalah dengan menguji koefisien korelasi, apabila koefisien cukup tinggi di atas 0,85 maka 

diduga terdapat masalah multikolinearitas pada model penelitian maupun sebaliknya. 

Berdasarkan tabel di atas NPL dan CAR sebesar  0.052071 . Nilai ini berada di bawah 

nilai koefisien 0.85. Dapat disimpulkan model penelitian ini bebas dari masalah 

multikolinearitas. 

PENGUJIAN MODEL 

Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi adalah nilai statistik yang digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh model yang digunakan dan menghubungkan variabel independen dengan 

variabel dependen dalam estimasi persamaan regresi. Berdasarkan hasil regresi 

berganda,koefisien determinasi (Adjusted R2) adalah sebesar 0.204996 atau 20.49 %. Hal 

ini berarti bahwa Non Performing Loan (NPL) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) hanya 
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mampu menjelaskan pengaruh kepada pertumbuhan kredit sebesar 20.49%. Sisanya 

sebesar 79.51% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan di dalam model 

penelitian ini. 

PENGUJIAN HIPOTESIS DAN PEMBAHASAN 

 Pengaruh NPL terhadap Pertumbuhan Kredit 

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada tabel 4.12 menunjukkan nilai probabilitas NPL 

sebesar 0.0014 yang berarti kurang dari tingkat signifikansi α (0.0014 < 0.05). Hasil ini 

menunjukkan bahwa Ha tidak dapat ditolak yang artinya adalah kredit bermasalah 

berpengaruh negative terhadap pertumbuhan kredit. 

Selain itu, berdasarkan penelitian (Mark Tracey & Hyginus Leon, 2011) 

menunjukkan nilai probabilitas NPL sebesar 0.0228. Hal ini berarti bahwa nilai probabilitas 

NPL kurang dari tingkat signifikansi α (0.0228<0.005). Hasil uji t mendukung penelitian ini 

dengan menunjukkan bahwa Ha tidak dapat ditolak yang berarti bahwa kredit bermasalah 

berpengaruh negative terhadap pertumbuhan kredit. 

 Pengaruh CAR terhadap Pertumbuhan Kredit 

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada tabel 4.12 menunjukkan nilai probabilitas 

CAR sebesar 0.0530 yang berarti lebih dari tingkat signifikansi α (0.0530 > 0.05). Hasil ini 

menunjukkan bahwa Ha ditolak yang artinya adalah kecukupan modal tidak berpengaruh 

positif terhadap pertumbuhan kredit. Namun, apabila nilai α= 10% maka hasil hipotesis 

berlaku sebaliknya yakni H0 ditolak yang berarti bahwa kecukupan modal berpengaruh 

positif terhadap pertumbuhan kredit. 

Hal ini terjadi juga pada penelitian (Luzatty & Mahastanti, 2011) yang menyatakan 

bahwa nilai probabilitas CAR sebesar 0.187. Hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas 

CAR lebih dari tingkat signifikansi α (0.187 > 0.05) yang bermakna bahwa CAR tidak 

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kredit. 

IMPLIKASI MANAJERIAL 

Berdasarkan penelitian mengenai Pengaruh Non Performing Loan (NPL) dan 

Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap pertumbuhan kredit Bank Pembangunan Daerah 

di Indonesia periode 2009-2013 terdapat beberapa poin penting yang dapat dijadikan 

bahan pertimbangan dan analisis untuk dimanfaatkan baik bagi Bank Pembangunan 
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Daerah sendiri maupun pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya. Diperoleh hasil 

bahwa Kredit bermasalah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan kredit 

sedangkan kecukupan modal juga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan kredit selama periode 2009-2013. 

Variabel kredit bermasalah terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap variabel dependen pertumbuhan kredit. di dalam periode menurunkan nilai NPL 

di bawah 5% Bank Pembangunan Daerah perlu melakukan upaya-upaya penyelamatan 

kredit bermasalah antara lain dengan cara Rescheduling (penjadwalan ulang), 

Reconditioning (persyaratan ulang), Restruscturing (penataan ulang) dan melakukan 

upaya terakhir dalam mengeksekusi barang jaminan. Upaya –upaya penyelamatan kredit 

ini dilakukan untuk menurunkan nilai NPL sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan 

kredit Bank Pembangunan Daerah (BPD). Selain itu, masing-masing Account Officer (AO) 

tiap BPD harus berupaya untuk lebih meningkatkan kemampuan analisa terhadap 

proposal pengajuan kredit yang masuk sehingga pada nantinya kredit yang dicairkan 

dapat aman, terarah dan tepat sasaran kepada calon debitur. Selain itu, pihak Bank harus 

secara intensif untuk melakukan penagihan kepada debitur dan meningkatkan kualitas 

analisis kredit supaya mengurangi adanya kredit bermasalah lagi. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Soedarto (2004), 

Luzatty dan Mahastanti (2011) serta Tracey (2011) yang menyatakan bahwa NPL 

mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan kredit.  

Penelitian ini juga menjelaskan bahwa variabel CAR berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan kredit atau dengan kata lain  meningkatnya kecukupan 

modal bank maka akan menurunkan nilai pertumbuhan kredit Bank Pembangunan Daerah 

periode tahun pengamatan 2009-2013. 

Tingginya nilai CAR belum tentu menjamin bahwa pertumbuhan kredit BPD 

bertumbuh. Hal ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Misalnya, BPD di dalam menyalurkan 

kredit berpatokan terhadap NPL terlebih dahulu sehingga apabila NPL tinggi, BPD menjadi 

lebih berhati-hati di dalam menyalurkan kredit. Hal ini menyebabkan penyaluran kredit 

menurun dan menghambat  pertumbuhan kredit. 

CAR yang tinggi dapat mengurangi kemampuan Bank Pembangunan Daerah di 

dalam melakukan ekspansi usahanya seperti pemberian kredit. Hal ini terjadi karena 
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semakin besar jumlah cadangan modal yang digunakan untuk menutupi risiko kerugian 

yang diakibatkan oleh naiknya Non Performing Loan (NPL) dari tahun ke tahun. 

Bank Pembangunan Daerah dengan nilai CAR yang tinggi masih memiliki 

kemampuan untuk melakukan ekspansi dengan cara memanfaatkan kelonggaran CAR 

untuk melakukan ekspansi kreditnya. 

 Hasil penelitian yang mendukung penelitian ini dilakukan oleh Luzatty dan 

Mahastanti (2011), Billy Arma (2010) yang menyebutkan bahwa CAR berpengaruh 

negative terhadap pertumbuhan kredit. Namun, hal ini berbeda dengan hasil penelitian 

yang dilakukan Soedarto (2004), Labonne & Lame (2014), Tracey (2011), Tracey dan 

Leon (2009) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

kredit. 

KESIMPULAN 

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh Non Performing Loan (NPL) dan 

Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pertumbuhan kredit Bank Pembangunan Daerah 

Periode 2009-2013. Adapun objek penelitian ini terdiri dari 26 Bank Pembangunan Daerah 

selama 5 periode tahunan. Berdasarkan analisis penelitian yang telah dilakukan, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel Non Performing Loan (NPL) terbukti berpengaruh negatif signifikan 

terhadap variabel Pertumbuhan Kredit (PK). 

2. Variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak terbukti berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Kredit (PK).  

SARAN 

 Untuk Bank Pembangunan Daerah 

 Bank Pembangunan Daerah perlu memperhatikan secara seksama  dan berhati-

hati di dalam proses pemberian kredit sehingga bisa mengurangi adanya potensi kredit 

bermasalah. Perlu adanya usaha yang lebih kritis dan cermat terhadap pengelolaan NPL 

sehingga dengan menurunnya NPL dapat meningkatkan pertumbuhan kredit bank.  
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 Untuk Penelitian Berikutnya 

Untuk penelitian berikutnya dapat dikembangkan penelitian dengan menggunakan 

variabel-variabel lain yang berasal dari faktor-faktor eksternal bank sehingga menjadi lebih 

variatif dalam mengambarkan hal-hal lain yang turut mempengaruhi pertumbuhan kredit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh non performing..., Marcelino Samador Da Cunha, Ak.-IBS, 2015



 

14 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Andrea Teglio, M. R. (2012). The Impact Of Banks Capital Adequacy Regulation on 

the Economic System:An Agent-Based Approach. World Scientific , 1-27. 

Arini, N. N. (2014, Agustus 28). SWA. Retrieved Agustus 1, 2014, from swa.co.id: 

http://swa.co.id 

Bateni, Vakilifard & Asghari (2014). The Infulential Factors on Capital Adequacy Ratio 

in Iranian Banks. International Jounal of Economics and Finance, 1-9 

Bridges,  Gregory, Nielsen, Pezzini, Radia & Spaltro (2014). The Impact of Capital 

Requirements on Bank Lending. Working Paper Bank Of England,1-36 

Caporale, Rault, Sova dan Anamaria (2009). Trade Specialisation and Economic 

Convergence: Evidendence From Two Eastern European Countries. The 

William Davidson Institute, 1-30. 

Darmawi, H. (2011). Manajemen Perbankan. Jakarta: PT Bumi Aksara. 

Dell'Ariccia, G. (2012). Policies for Macrofinancial Stability: How to Deal With Credit 

Booms.IMF Staff Discussion Note No.SDN/12/06 , 1-20. 

Ghozali, I. (2009). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: 

Universitas Diponegoro. 

Igan, D., & Pinheiro, M. (2011). Credit Growth and Bank Soundness. IMF Working 

Paper , 1-27. 

Iskandar, S. (2008). Bank & Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Penerbit PT Semesta 

Asa Bersama. 

Kasmir. (2012). Manajemen Perbankan. Jakarta: Penerbi Rajagrafindo Persada. 

Keuangan, O. J. (2014). Booklet Perbankan Indonesia 2014. Jakarta: Otoritas Jasa 

Keuangan. 

Pengaruh non performing..., Marcelino Samador Da Cunha, Ak.-IBS, 2015

http://swa.co.id/


 

15 
 

Klein, N. (2013). Non-Performing Loans in CESEE: Determinants and Macroeconomic 

Performance. IMF Working Paper , 1-27. 

Kuncoro, M., & Suhardjono. (2011). Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi. 

Yogyakarta: Penerbit BPFE. 

Latumaerissa, J. (2012). Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Penerbit Salemba 

Empat. 

Labonne & Lame.(2014). Credit Growth and Bank Capital Requirements: Binding or 

Not?.Banque De France,1-31 

Luzatty & Mahastanti (2011). Analisis Pengaruh NPL (Non Performing Loan) dan CAR 

(Capital Adequacy Ratio) Terhadap Penyaluran Kredit Pada BPR 

Konvensional di Wilayah Jawa Tengah Periode Desember 2011. Universitas 

Kristen Satya Wacana,1-20 

M.Stulz, A. B. (2009). Why Did Some Banks Perform Better during the Credit Crisis? 

A Cross-Country Study of the Impact of Governance and Regulation. 

European Corporate Governance Institute , 1-38. 

Mabvure Tendai Joseph, G. E. (2012). Non Performing Loans in Commercial Banks: A 

case of CBZ Bank limited in Zimbabwe. Interdisciplinary Journal Of 

Contemporary Research In Business , 1-22. 

Naceur, S., & Kandil, M. (2013). Basel Capital Requirements and Credit Crunch in the 

MENA Region. IMF Working Paper , 1-35. 

Oluitan,Roseline. (2009). Bank Credit and Economic Growth. CSCanada International 

Business and Management, 1-9. 

Pandia, F. (2012). Manajemen Dana dan Kesehatan Bank. Jakarta: PT Rineka Cipta.. 

Rahmadani & Mawardi (2010). Analisis Pengaruh CAR, Pertumbuhan DPK, 

Pertumbuhan Simpanan dari Bank Lain dan Suku Bunga SBI terhadap 

Pertumbuhan Kredit. Universitas Diponegoro,1-10 

Pengaruh non performing..., Marcelino Samador Da Cunha, Ak.-IBS, 2015



 

16 
 

Rivai, V., Basir, S., Sudarto, S., & Veithzal, A. (2012). Commercial Bank Management 

Manajemen Perbankan Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada. 

Hidayat, Dwiatmanto & Daelawati. (2013). Analisis Pengaruh ROA, NPL, CAR, dan LDR 

Terhadap Perkembangan Kredit Perbankan. Universitas Brawijaya, 1-8 

Saunders, Anthony dan Cornett,M.M. (2011). Financial Institutions Management. New 

York:Mc Graw Hill 

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit 

Alfabeta. 

Taswan. (2008). Akuntansi Perbankan. Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN. 

Tracey, M. (2011). The Impact of Non-performing Loans on Loan Growth:an 

econometric case study of Jamaica and Trinidad and Tobago. IMF , 1-22. 

Tracey, M., & Leon, H. (2009). The Impact of Non-performing Loans and Capital 

Adequacy on loan Growth.International Monetary Fund , 1-22. 

Utari, G. D., Arimurti, T., & Kurniati, I. N. (2012). Pertumbuhan Kredit Optimal. Buletin 

Ekonomi Moneter dan Perbankan, 1-34. 

Weissbach, R. (2008). Capital for Non- Performing Loans. Credit Risk Management , 1-

17. 

Laporan Keuangan Tahunan 26 BPD di masing-masing website Bank Pembangunan 

Daerah di Indonesia 

Statistik Perbankan Indonesia periode 2009-2013 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia 

(BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

 

 

 

 

Pengaruh non performing..., Marcelino Samador Da Cunha, Ak.-IBS, 2015




