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Tabel 1.1. Jenis dan Kriteria UMKM 

No. Jenis KRITERIA 

TOTAL ASET HASIL PENJUALAN 

1 USAHA MIKRO Maks. 50 Juta Maks. 300 Juta 

2 USAHA KECIL > 50 Juta - 500 Juta > 300 Juta - 2,5 Miliar 

3 USAHA MENENGAH > 500 Juta - 10 Miliar > 2,5 Miliar - 50 Miliar 

    Sumber : Data diolah penulis, www.depkop.go.id 

Berdasarkan metada kredit UMKM yang diselenggarakan Direktorat Statistik 

Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, definisi Kredit UMKM adalah semua 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan 

valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara 

bank pelapor dengan bank dan pihak ketiga bukan bank yang memenuhi kriteria usaha 

sesuai undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, & Menengah. 

Saat ini perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) semakin 

meningkat dan memiliki peranan penting dalam aktifitas perekonomian Indonesia. 

Berdasarkan data Bank Indonesia tahun 2012, komposisi jumlah unit UMKM mencapai 

99,9% dari total unit usaha, serta UMKM menyerap 97,2% tenaga kerja di Indonesia. 

Proporsi UMKM pada PDB berdasarkan harga berlaku tahun 2012 sebesar 59,08% 

dan pada PDB berdasarkan harga konstan yaitu sebesar 57,48%.  

Tabel 1.2. Perkembangan UMKM periode 2011-2012 

 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012 

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui perkembangan dari UMKM tahun 2011-

2012. Jumlah UMKM semakin meningkat setiap tahunnya, hal ini mencerminkan 

bahwa masyarakat Indonesia masih memilih UMKM sebagai salah satu sumber mata 

No. Indikator 2011 2012 

1 Jumlah UMKM 55,206,444 56,534,592 

2 Pertumbuhan Jumlah UMKM 2.57 % 2.41 % 

3 Jumlah Tenaga Kerja UMKM 101,722,458 107,657,509 

4 Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja UMKM 2.33 % 5.83 % 

5 Sumbangan PDB UMKM (harga konstan) 1,369.326.00 1,504,928.20 

6 Pertumbuhan sumbangan PDB UMKM 6.76 % 9.90 % 

7 Nilai Ekspor UMKM  187,441.82  208,067.00 

8 Pertumbuhan Nilai Ekspor UMKM 6.56 % 11.00 % 

Upaya strategis..., Muhammad Danar, Ma.-IBS, 2015

http://www.depkop.go.id/


3 

 

pencahariaannya yang juga dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah tenaga 

kerja yang diserap oleh UMKM. Tidak hanya mengatasi masalah pengangguran, 

UMKM juga berperan dalam PDB Indonesia dan ekspor. Berdasarkan data di atas, 

dapat dibuktikan bahwa UMKM memiliki peranan yang cukup tinggi dalam hal 

perekonomian Indonesia. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa kondisi UMKM di 

Indonesia memiliki potensi untuk ditingkatkan. Pertumbuhan dan peran UMKM masih 

bisa terus ditingkatkan, bukan saja karena kemampuannya yang besar dalam 

menyediakan lapangan kerja, tetapi ketangguhannya dalam menghadapi berbagai 

gejolak ekonomi. Ketahanan UMKM di tengah-tengah krisis global, bahkan banyak 

yang mengalami booming, disebabkan oleh beberapa faktor (Kuncoro, 2009), yaitu : 

1. Keuntungan UMKM yang berorientasi ekspor meningkat ketika nilai rupiah 

ambruk karena mendapat penghasilan dalam dollar Amerika Serikat 

2. Mayoritas UMKM dianggap unbankable atau tidak layak mendapatkan kredit 

dari bank komersial sehingga tidak terpengaruh dengan credit crunch yang 

melanda sektor korporat. Beranjak dari hal-hal tersebut, dapat dikatakan bahwa 

UMKM adalah pilar utama kerakyatan di Indonesia.  

Permasalahan yang timbul dalam UMKM adalah keterbatasan sumber daya, baik 

dalam hal sumber daya modal maupun sumber daya manusia dan teknologi. 

Keterbatasan modal menjadi hambatan bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya, 

seperti untuk diversifikasi produk, penggunaan teknologi, perluasan usaha, dan lain-

lain. UMKM yang sedang berkembang tentunya memiliki banyak potensi untuk 

dikembangkan lebih lanjut, namun seringkali banyak hal yang belum terealisasi 

dikarenakan keterbatasan modal. 

Tabel 1.3. Data Penyaluran Kredit UMKM Per Kelompok Bank Kegiatan Usaha 
Bank Umum (dalam miliar rupiah) 

  2012 2013 

Penyaluran Kredit 2,725,674       3,319,842  

Kredit UMKM 526,397          608,823  

Presentase 19.3125% 18.3389% 

NPL UMKM 17.01% 19.52% 

         Sumber: Statistik Perbankan Indonesia 

Banyak faktor yang menjadi pertimbangan bagi bank untuk menyalurkan kredit 

seperti dana pihak ketiga yang dihimpun, risiko kredit, permodalan bank,  tingkat suku 
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bunga, kondisi perekonomian Indonesia, dan lain-lain. Diawali dengan faktor risiko 

kredit yang timbul dalam penyaluran kredit khususnya kredit UMKM. Sesuai dengan 

data yang diperoleh peneliti pada tabel 1.3. terlihat bahwa walaupun terjadi 

peningkatan pada nilai penyaluran kredit dan kredit umkm yang disalurkan, namun 

presentase perbandingan penyaluran kredit berbanding kredit umkm mengalami 

penurunan. Selanjutnya jika melihat dari segi presentasi pertumbuhan masing-masing 

baik kredit umum sebesar 17,8% maupun kredit umkm sebesar 13,5% menghasilkan 

perbedaan presentase kredit dan memunculkan pertanyaan mendasar dalam 

penelitian ini, Apakah yang menyebabkan pertumbuhan kredit umkm yang disalurkan 

memiliki pertumbuhan yang lambat dibandingkan dengan kredit umum ?  Padahal 

secara umum pada tabel 1.2 terlihat terjadi peningkatan pertumbuhan dari sektor 

umkm. setelah timbul pertanyaan ini, selanjutnya timbul pula pertanyaan, Apakah yang 

menyebabkan bank tidak tertarik dalam menyalurkan kredit pada sektor UMKM ? Bila 

kita melihat dari sisi nasabah, penerapan suku buka kredit yang cukup tinggi terhadap 

kredit umkm mungkin dapat dijadikan salah satu alasan, namun pada kenyataannya 

kecenderungan bank yang memiliki ‘size’ besar dalam penyaluran kreditnya akan lebih 

difokuskan pada kredit besar pula. Kembali pada risiko kredit juga menjadi alasan lain 

mengapa perbankan ragu dalam menyalurkan kredit umkm, mengapa hal ini dapat 

terjadi dapat dijelaskan karena pada saat penilaian calon nasabah umkm, data laporan 

keuangan umkm tidak memiliki standar yang sesuai kriteria bank dan keabsahannya 

masih dipertanyakan, hal ini yang membuat bank masih menahan laju pertumbuhan 

penyaluran kredit umkmnya. 

Masalah umum yang sering dihadapi oleh pelaku usaha UMKM dapat terlihat 

dari agunan yang biasa diberikan dalam kredit. Pada kredit mikro agunan yang 

diberikan biasanya hanya sebatas usaha yang dijalankan dengan segala prospeknya, 

bahkan terkadang kredit diberikan tanpa agunan sama sekali. Dengan potensi resiko 

kredit macet seperti ini maka amatlah wajar bahwa bank belum berani memberikan 

kredit mikro sesuai ketentuan Bank Indonesia. Namun bila melihat potensi UMKM 

secara umum seharusnya bank bisa lebih mempercayai pembiayaan mikro dalam hal 

penyaluran kredit, agar ketika dikembangkan potensi UMKM akan semakin tinggi dan 

tingkat pengembalian kreditnya juga menjadi baik. Sehingga, Bank Indonesia 

mengeluarkan PBI No.14/22/PBI/2012 tentang “Pemberian Kredit atau Pembiayaan 

oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah”, yang berisikan bahwa bank diwajibkan mengucurkan kredit 

UMKM minimal 20% dari total kredit. Hal tersebut ditujukan agar bank mampu 
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meningkatkan potensi UMKM dan akan berdampak pada semakin besarnya peranan 

UMKM bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sehingga, diharapkan terdapat sinergi 

antara bank dan UMKM. 

Selanjutnya dimulai analisa variabel apa saja yang dapat menjadi bagian dalam 

penelitian ini, diawali dengan mengetahui sumber dana perbankan dalam penyaluran 

kredit yaitu menggunakan dana masyarakat atau dana pihak ketiga sebagai sumber 

dana utama, Dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana terbesar yang 

diandalkan perbankan dan dibutuhkan suatu bank dalam menjalankan operasinya. 

Bank dapat memanfaatkan dana dari pihak ketiga ini untuk ditempatkan pada pos-pos 

yang menghasilkan pendapatan bagi bank, salah satunya yaitu dalam bentuk kredit. 

Hampir semua bank mengandalkan penghasilan utamanya dari jumlah penyaluran 

kredit oleh karena itu pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama 

dalam menghasilkan keuntungan  (Dendawijaya, 2003).  Variabel kedua untuk 

mengetahui kemampuan bank dalam mengcover risiko yang timbul dalam proses 

pemberian kredit bisa menggunakan rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy 

Ratio (CAR) sebagai indikatornya. Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio 

permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk 

keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang 

diakibatkan oleh kegiatan operasional bank . Yang ketiga menekankan kepada proses 

manajemen risiko kredit yang diterapkan dalam proses penyaluran kredit sebagai salah 

satu indikator menggunakan rasio Non Performing Loan (NPL). Dan terakhir terkait 

dengan penerapan suku bunga dasar yang digunakan dalam proses perhitungan kredit 

nasabah UMKM sebagai variabel yang diperhitungkan dalam penelitian ini. Pengertian 

dasar dari teori tingkat suku bunga yaitu harga dari penggunaan uang untuk jangka 

waktu tertentu. Bunga merupakan imbalan atas ketidaknyamanan karena melepas 

uang, dengan demikian bunga adalah harga kredit  (Kurniawan, 2004).  

KAJIAN TEORI 

 Penelitian ini akan menguji keterkaitan antara variabel yang digunakan 

terhadap penyaluran kredit umkm.  

Bank Umum Menurut Kegiatan Usaha 

PBI Nomor: 14/26/PBI/2012 mengatur mengenai pengelompokan bank 

berdasarkan kegiatan usaha sesuai dengan besarnya modal inti, kewajiban bank untuk 

menyalurkan kredit atau pembiayaan produktif dan pembukaan jaringan kantor bank 
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yang harus didukung oleh alokasi modal inti yang mencukupi. Terdapat 

pengelompokkan bank berdasarkan kegiatan usaha yang disesuaikan dengan modal 

inti atau disebut dengan istilah Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU), 

yaitu: 

a. BUKU 1 adalah Bank dengan Modal Inti sampai dengan kurang dari Rp 

1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah); 

b. BUKU 2 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp 

1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 

5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah); 

c. BUKU 3 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar 

Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 

30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun Rupiah); 

d. BUKU 4 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp 

30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun Rupiah). 

 

KREDIT UMKM 

Berdasarkan metada kredit UMKM UMKM terbagi menjadi 3 jenis yaitu :  

1. Kredit Mikro adalah kredit dengan plafon Rp. 0 sampai dengan maksimum Rp. 

50 juta.  

2. Kredit Kecil adalah kredit dengan plafon lebih dari Rp.50 juta sampai dengan 

maksimum Rp.500 juta.  

3. Kredit Menengah adalah kredit dengan plafon lebih dari Rp.500 juta sampai 

dengan maksimum Rp.5 miliar. 

DANA PIHAK KETIGA 

Dana masyarakat atau dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari 

masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan 

menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank (Kuncoro 

& Suhardjono, 2011). Dana pihak ketiga merupakan dana yang berasal dari 

masyarakat luas dan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank, 
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merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari 

sumber dana ini  (Kasmir, 2004). 

RASIO KECUKUPAN MODAL 

Dalam hal permodalan salah satu indikator yang sering dipakai adalah Capital 

Adequacy Ratio (CAR) yang definisinya adalah rasio yang memperlihatkan seberapa 

besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat 

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

memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank  (Almilia & Herdiningtyas, 

2005). 

RISIKO KREDIT 

Penggunaan risiko kredit dalam penelitian ini menggunakan rasio Non 

Performing Loan (NPL) meliputi kredit dimana peminjam tidak dapat melaksanakan 

persyaratan perjanjian kredit yang telah ditandatanganinya, yang disebabkan oleh 

berbagai hal sehingga perlu ditinjau kembali atau perubahan perjanjian (Darmawi, 

2011). Kredit bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan 

pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan/atau faktor eksternal di luar 

kemampuan kendali debitur (Siamat, 2005). 

SUKU BUNGA DASAR KREDIT 

Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No.13/5/DPNP 15 Januari 2013 tentang 

transparansi informasi suku bunga dasar kredit, definisinya merupakan suku bunga 

terendah yang digunakan sebagai dasar bagi bank dalam penentuan suku bunga 

kredit. Perhitungan SBDK merupakan hasil perhitungan dari 3 (tiga) komponen yaitu  

(Kuncoro & Suhardjono, 2011): 

a. Cost of Fund, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk 

pinjaman yang terdiri dari biaya seluruh dana yang dapat dipinjamkan (Cost of 

Loanable Fund) dan biaya overhead 

b. Risiko Kredit, yaitu biaya yang ditanggung bank sebagai akibat kegagalan 

nasabah dalam melunasi kewajibannya 

c. Spread, yaitu bagian keuntungan yang sudah ditargetkan bank. 
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PERUMUSAN HIPOTESIS 

Ha1: Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit UMKM 

Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat luas yang 

merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan 

merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari 

sumber dana ini  (Kasmir, 2004). DPK merupakan sumber dana terbesar yang 

diandalkan perbankan dan dibutuhkan suatu bank dalam menjalankan operasinya  

(Dendawijaya, 2003). Bank dapat memanfaatkan dana dari pihak ketiga ini untuk 

ditempatkan pada pos-pos yang menghasilkan pendapatan bagi bank, salah satunya 

yaitu dalam bentuk kredit. Bank sebagai lembaga intermediasi merupakan bank 

sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana. Penghimpunan dana dalam bentuk 

Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran dana dalam bentuk kredit Jika bank mampu 

meningkatkan DPK nya maka bank dapat menaikkan jumlah kredit yang akan 

disalurkannya, karena disebabkan sumber dana bank meningkat. Sebaliknya bila DPK 

nya menurun maka terdapat potensi jumlah kredit yang akan disalurkan berkurang. 

DPK menjadi sumber dana utama dalam bank sehingga jumlah DPK dapat 

mempengaruhi jumlah penyaluran  kredit. 

Ha2: Capital Adequacy Ratio berpengaruh positif  terhadap penyaluran kredit 

UMKM 

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa 

besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat 

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

memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank  (Almilia & Herdiningtyas, 

2005). Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang 

dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi 

kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit. Dengan kata lain besarnya nilai CAR 

akan meningkatkan kepercayaan diri bank dalam menyalurkan kredit. Jika bank 

mampu memperbesar CAR maka tingkat kekuatan bank terhadap risiko yang ada akan 

semakin baik, sehingga bank mampu meminimalisir efek negatif yang ditimbulkan. 

Pihak bank harus mampu mengoptimalkan modal yang dimiliki untuk pemenuhan 

regulasi terkait seperti pemenuhan CAR. Sehingga semakin tinggi nilai CAR maka 

dapat diindikasikan bank mampu menyalurkan kreditnya lebih baik. 
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Ha3: Non Performing Loan berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit 

UMKM 

NPL meliputi kredit dimana peminjam tidak dapat melaksanakan persyaratan 

perjanjian kredit yang telah ditandatanganinya, yang disebabkan oleh berbagai hal 

sehingga perlu ditinjau kembali atau perubahan perjanjian (Darmawi, 2011). Jika 

semakin tinggi NPL,  bank harus menyediakan pencadangan yang lebih besar 

sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Padahal besaran modal sangat 

mempengaruhi besarnya ekspansi kredit. Hal ini mengindikasikan banyaknya kredit 

bermasalah yang ada dalam bank tersebut dan bank akan mengalami kesulitan dalam 

perputaran kreditnya sehingga akhirnya menyebabkan penurunan tingkat kredit yang 

disalurkan. 

Ha4: Suku Bunga Dasar Kredit berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit 

UMKM 

Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No.13/5/DPNP tentang transparansi 

informasi suku bunga dasar kredit, definisinya merupakan suku bunga terendah yang 

digunakan sebagai dasar bagi bank dalam penentuan suku bunga kredit. 

Semakin tinggi jumlah suku bunga yang diberikan oleh bank, maka terdapat potensi 

penurunan permintaan jumlah kredit oleh nasabah. Jika bank dalam penetapan suku 

bunga kreditnya mengalami kenaikan dari periode sebelumnya, maka jumlah 

permintaan kredit akan cenderung menurun dikarenakan tingkat bunga yang tinggi 

menyebabkan kredit yang diajukan menjadi lebih mahal dari periode sebelumnya. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan objek bank yang beroperasi di Indonesia dan 

terdaftar di Bank Indonesia. Data pada penelitian ini menggunakan rentang waktu 

tahun 2012-2014. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank pada periode 

2012-2014. Pemilihan periode penelitian ini disebabkan karena PBI tentang 

“Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam 

Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah” diterbitkan pada tahun 

2012. Adapun data runtun waktu menggunakan periode per triwulan. Hal itu 

dimaksudkan agar dapat melihat fluktuasi dari penyaluran kredit bank terhadap umkm 

setiap triwulannya. Dari seluruh bank yang menjadi populasi dari penelitian ini 
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kemudian dipilih kembali dengan menggunakan metode purposive sampling sehingga 

akhirnya sampel dari objek terpilih digunakan sebagai model penelitian. 

Kriteria sampel adalah sebagai berikut ini: 

1. Sampel merupakan bank yang terdaftar dan memiliki izin operasional di Bank 

Indonesia. 

2. Sampel merupakan bank yang termasuk kriteria Bank Umum Kegiatan Usaha 

(BUKU) 3 dan Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4 pada tahun 2012-2014. 

3. Sampel memiliki laporan keuangan triwulan tahun 2012-2014 yang dipublikasikan 

pada website otoritas jasa keuangan (www.ojk.go.id)  

4. Sampel menyalurkan kredit ke sektor UMKM secara berturut-turut pada tahun 

2012-2014. 

Alasan pemilihan sampel bank yang termasuk kriteria BUKU 3 dan BUKU 4 

yaitu karena bank dengan kriteria BUKU 3 dan BUKU 4 memiliki potensi yang cukup 

besar diantara bank lainnya dan dalam hal kaitan penyaluran kredit memiliki kontribusi 

yang besar jika dibandingkan dengan bank lainnya. 

MODEL PENELITIAN 

LnPKit = β0 + β1 LnDPKit-1 + β2 NPLit-1 + β3 CARit-1 + β4 SBDKit-1 + εit-1 

Keterangan: 

LnPKit   = Logaritma Natural Penyaluran Kredit UMKM 

β0  = Konstanta 

β1, β2, β3… = Koefisien masing-masing variabel independen 

LnDPK  = Logaritma Natural Dana Pihak Ketiga 

NPL  = Non Performing Loan 

CAR   = Capital Adequacy Ratio 

SBDK  = Suku Bunga Dasar Kredit 

ε  = Error Estimation 

i  = Cross Section Identifiers 

t-1  = Time Lag Identifiers 
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ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Adapun urutan pembahasan secara sistimatis adalah sebagai berikut: statistic 

deskriptif, penentuan model regresi data panel, uji normalitas, 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. Berdasarkan hasil uji chow, model data penelitian ini yaitu 

Random Effect Model. Berdasarkan uji normalitas melalui Probability Jarque-Bera 

sebesar 0.148506.yang berada di atas a= 0.05 dan dapat disimpulkan bahwa data 

telah terdistribusi normal 

Pengujian Asumsi Klasik: 

Uji Multikolinieritas  

Uji multikoleniaritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi linier 

antar variabel independen. Setelah melihat hasil Correlation Matrix dapat disimpulkan 

bahwa antar variabel independen di dalam penelitian ini tidak ada unsur 

multikoleniaritas.  

Uji Autokolerasi 

Hasil uji Autokorelasi menunjukkan bahwa ada korelasi antara error periode 

sebelumnya di mana pada asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. Dalam penelitian ini, 

uji autokorelasi pertama dilakukan dengan melihat Durbin-Watson Stat pada hasil 

estimasi regresi yang pertama dimana nilai yang didapat sebesar 0.117707. nilai 

tersebut berada dalam batas bawah dari rentang nilai yang seharusnya yaitu sebesar 

1.679 – 2.321 Kemudian untuk mengatasi masalah autokolerasi tersebut dilakukan 

treatment  AR(1) agar tidak terjadi lagi masalah autokolerasi. Hasil uji autokorelasi di 

atas menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson stat sebesar 2.198026 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H0 dari uji autokorelasi ini diterima dan terbebas dari masalah 

autokorelasi. 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul kesalahan dan 

residual dari model regresi yang dianalisis tidak memiliki varian yang konstan dari 

suatu observasi. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan 

menggunakan uji Park. Hasil Uji Park menunjukkan bahwa probabilitas koefisien 
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masing-masing variabel independen lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

Pengujian Model: 

Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan 

untuk mengukur seberapa jauh model yang digunakan untuk menghubungkan antara 

variabel independen dengan variabel dependen di dalam mengestimasi persamaan 

regresi. Berdasarkan hasil regresi berganda di atas, koefisien determinasi (Adjusted 

RSquared) adalah sebesar 0.747951 atau 74.7951% yang menunjukkan variabel yang 

digunakan pada penelitian ini mampu menjelaskan pengaruh kepada penyaluran kredit 

UMKM sebesar 74.7951%. Sisanya yaitu sebesar 25.2049% dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini. 

Uji F (Uji Simultan) 

 Uji F digunakan untuk menguji apakah secara bersama-sama semua variabel 

independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Untuk 

pengujian ini, apabila nilai probabilitasnya berada di bawah 0.05, maka dapat 

disimpulkan bahwa secara bersama-sama atau simultan variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 

PENGUJIAN HIPOTESIS dan PEMBAHASAN: 

Penggaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Penyaluran Kredit UMKM 

Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK)  terhadap penyaluran Kredit UMKM  

menunjukkan hasil positif dan signifikan. Hal tersebut sesuai dengan hasil koefisien 

regresi sebesar 2.60350 dan probabilitas sebesar 0.0000 yang lebih kecil dari tingkat 

signifikansi sebesar 0.05. Koefisien yang bertanda positif menunjukkan bahwa semakin 

tinggi DPK maka akan semakin meningkat penyaluran kredit UMKM, begitu pula 

sebaliknya. 
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Gambar 1.1.Grafik Perkembangan DPK & Kredit UMKM 

        Sumber : Data Diolah Penulis, www.ojk.go.id  

Sesuai gambar 1.1. tentang grafik perkembangan dana pihak ketiga dan kredit 

umkm terlihat bahwa peningkatan DPK setiap tahunnya searah dengan peningkatan 

kredit UMKMnya dan hal tersebut berlaku pada Bank Umum Menurut Kegiatan Usaha 

(BUKU) kategori 3 maupun  kategori 4. Dengan demikian grafik ini membuktikan 

bahwa hubungan antara variabel DPK dengan penyaluran kredit UMKM berhubungan 

positif. Selanjutnya hal ini juga membuktikan bahwa bank menggunakan dana pihak 

ketiga sebagai sumber dana untuk menyalurkan kredit UMKM, tercermin dari semakin 

meningkatnya dpk maka semakin meningkatnya kredit UMKM nya, hubungan langsung 

ini yang menyebabkan pengaruh signifikan antara DPK dengan penyaluran kredit 

UMKM. 

Penggaruh Capital Adequacy Ratio terhadap Penyaluran Kredit UMKM 

Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR)  terhadap penyaluran kredit UMKM  

menunjukkan hasil positif dan signifikan. Hal tersebut sesuai dengan hasil koefisien 

regresi sebesar 4.959447 dan probabilitas sebesar 0.0022 yang lebih kecil dari tingkat 

signifikansi sebesar 0.05. Koefisien yang bertanda positif menunjukkan bahwa semakin 

tinggi CAR maka akan semakin meningkat penyaluran kredit UMKM, begitu juga 

sebaliknya. CAR yang digunakan dalam penelitian ini adalah CAR periode sebelumnya 

(t-1). 
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Gambar 1.2. Grafik Perkembangan Modal Inti dan Kredit UMKM 

 

 

 

 

 

                

               Sumber : Data diolah penulis, www.ojk.go.id  

Sesuai dengan gambar 4.2. tentang perkembangan modal inti dan kredit 

UMKM terbukti bahwa peningkatan modal inti searah dengan peningkatan kredit 

UMKMnya. Sehingga hal tersebut membenarkan bahwa hubungan antara variabel 

CAR dengan penyaluran kredit UMKM berhubungan positif. CAR merupakan hasil 

pembagian antara modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). 

Peningkatan CAR dapat disebabkan oleh modal inti yang semakin meningkat, 

sehingga peningkatan modal inti dapat mempengaruhi penyaluran kredit UMKM 

karena hal ini mencerminkan kemampuan cover risiko bank menguat. Tingkat CAR 

yang tinggi memperlihatkan dana yang dicadangkan sebagai bumper apabila bank 

mengalami permasalahan telah mengalami peningkatan, sehingga hal tersebut 

memberikan cerminan bahwa kemampuan bank mengcover risikonya menjadi lebih 

kuat maka hal ini bisa memicu peningkatan kredit perbankan. Dengan kata lain 

besarnya nilai CAR akan meningkatkan kepercayaan diri perbankan dalam 

menyalurkan kredit dalam hal ini khususnya Kredit UMKM. 

Penggaruh Non Performing Loan terhadap Penyaluran Kredit UMKM 

Pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap penyaluran Kredit UMKM  

menunjukkan hasil positif dan signifikan. Hal tersebut sesuai dengan hasil koefisien 

regresi sebesar 16.14261 dan probabilitas sebesar 0.0000 yang lebih kecil dari tingkat 

signifikansi sebesar 0.05. Koefisien yang bertanda positif menunjukkan bahwa semakin 

tinggi NPL maka akan semakin meningkat penyaluran kredit UMKM, begitu juga hal 

sebaliknya. NPL yang digunakan dalam penelitian ini adalah NPL periode sebelumnya 

(t-1) dan merupakan nilai NPL Gross. 
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Gambar 1.3. Grafik Perkembangan NPL terhadap Kredit UMKM 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah penulis, www.ojk.go.id  

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa peningkatan kredit UMKM searah 

dengan peningkatan rata-rata nilai NPL. Hal ini berarti menjelaskan bahwa hubungan 

antara variabel NPL terhadap penyaluran kredit UMKM berhubungan positif. Sehingga 

ketika terjadi kenaikan nilai NPL yang diakibatkan kondisi perekonomian yang menurun 

cara yang digunakan pihak perbankan adalah dengan menambah jumlah kredit yang 

disalurkan. Karena jika bank memiliki NPL yang tinggi, maka salah satu strategi bank 

yaitu dengan mempercepat peningkatan kredit yang akan disalurkan dibandingkan 

dengan penyelesaian kredit bermasalahnya namun tentunya hal ini haruslah tetap 

mengedepankan prinsip kehati – hatian dalam penyaluran kredit atau bisa 

diterjemahkan dengan peningkatan manajemen risiko kreditnya. Hal ini bertujuan untuk 

menekan nilai NPL dan mengingat juga bahwa NPL merupakan cerminan dari 

penyaluran kredit yang bermasalah. Dalam hal pengaruh nilai NPL terhadap 

Penyaluran Kredit UMKM dapat dijadikan cerminan bahwa peningkatan pemberian 

kredit pada sektor UMKM juga menjadi pendorong naiknya tingkat NPL UMKM itu 

sendiri dikarenakan risiko kredit yang bertambah. 

Penggaruh Suku Bunga Dasar Kredit terhadap Penyaluran Kredit UMKM 

Pengaruh Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)  terhadap penyaluran Kredit 

UMKM  menunjukkan hasil positif tidak signifikan. Hal tersebut sesuai dengan hasil 

koefisien regresi sebesar 0.730243 dan probabilitas sebesar 0.6617 yang lebih besar 

dari tingkat signifikansi sebesar 0.05. Koefisien yang bertanda positif menunjukkan 

bahwa semakin tinggi SBDK maka akan semakin meningkat penyaluran kredit 

UMKMnya, begitu juga  sebaliknya. SBDK yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

SBDK periode sebelumnya (t-1). 
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Gambar 1.4. Grafik Perkembangan SBDK dan Kredit UMKM 

          

 

 

 

 

Sumber : Data diolah penulis, www.ojk.go.id  

Berdasarkan gambar 4.5. grafik perkembangan SBDK dan Kredit UMKM, 

terlihat bahwa walaupun SBDK mengalami fluktuasi tetapi Kredit UMKM yang 

disalurkan tetap meningkat. Hal tersebut berlaku pada Bank Umum menurut Kegiatan 

Usaha (BUKU) kategori 3 dan 4, inilah yang menjelaskan mengapa variabel SBDK 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM. Hubungan 

positif SBDK menjelaskan bahwa kenaikan SBDK akan diiringi pada peningkatan 

Penyaluran Kredit UMKM. Hal ini dimungkinkan karena pada perhitungan SBDK, cost 

of fund  atau biaya dana menjadi awal perhitungan SBDK akan mengalami 

peningkatan apabila DPK yang dihimpun mengalami peningkatan juga sehingga terjadi 

peningkatan cost of fund nya selanjutnya terlihat bahwa peningkatan SBDK positif 

terhadap penyaluran kredit UMKM. Faktor lain yang menjadi pertimbangan adalah saat 

para pelaku UMKM proses pengajuan kredit di bank, sebagian besar tidak mengetahui 

SBDK yang berlaku di bank tersebut. Padahal sesuai dengan Surat Edaran Bank 

Indonesia No.13/5/DPNP 15 Januari 2013 tentang transparansi informasi suku bunga 

dasar kredit, seharusnya nilai SBDK yang tertera di bank dapat dijadikan pertimbangan 

calon debitur dalam hal pengajuan kreditnya. Kecepatan proses kredit juga menjadi hal 

yang diutamakan dalam pengajuan kredit UMKM, karena kebutuhan dana yang 

mendesak biasanya yang menjadi perhatian adalah hal ini. Walaupun bunga yang 

diberikan bank lebih tinggi namun bila proses pencairan dana yang diajukan lebih 

cepat maka para pelaku UMKM akan mengutamakan hal tersebut. 

Variabel Dominan terhadap Kredit UMKM 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka variabel independen yang paling 

mempengaruhi atau dominan terhadap variabel dependen yaitu Non Performing Loan. 
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Hal tersebut dilihat dari nilai koefisien NPL sebesar 16.14261 dan probabilitasnya 

sebesar 0.0000 yang mencerminkan bahwa variabel ini sebagai dominan. Sebagai 

salah satu indikator kualitas aset yang menggambarkan rasio kredit bermasalah, NPL 

menjadi perhitungan yang memperlihatkan proses manajemen risiko kredit yang 

diterapkan oleh bank. Keterkaitan kredit dengan NPL sangatlah kuat sehingga variabel 

ini menjadi yang paling dominan diantara variabel lainnya. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Secara parsial, Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap penyaluran Kredit UMKM. Pengaruh DPK terhadap penyaluran Kredit 

UMKM positif, yaitu jika DPK meningkat maka penyaluran Kredit UMKM akan 

meningkat dan sebaliknya.  

2. Secara parsial, Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap penyaluran Kredit UMKM. Pengaruh CAR terhadap penyaluran Kredit 

UMKM positif, yaitu jika CAR meningkat maka penyaluran Kredit UMKM akan 

meningkat dan sebaliknya.  

3. Secara parsial, Non Performing Loan (NPL) memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap penyaluran Kredit UMKM. Pengaruh NPL terhadap penyaluran Kredit 

UMKM positif, yaitu jika NPL meningkat maka penyaluran Kredit UMKM akan 

meningkat dan sebaliknya.  

4. Secara parsial, Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) tidak memiliki pengaruh 

terhadap penyaluran Kredit UMKM.  

5. Secara simultan atau bersama – sama, DPK, CAR, NPL, dan SBDK memiliki 

pengaruh signifikan terhadap penyaluran Kredit UMKM.  

 

 

 

 

 

Upaya strategis..., Muhammad Danar, Ma.-IBS, 2015



18 

 

SARAN 

Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Kepada Perbankan 

Disarankan kepada perbankan agar tidak menjadikan nilai NPL yang 

tinggi sebagai acuan untuk mengurangi penyaluran kreditnya.Yang kedua, 

salah satu cara yang dapat ditempuh dalam upaya menurunkan nilai NPL yang 

tinggi adalah dengan cara mempercepat pertumbuhan kredit yang disalurkan 

dibandingkan dengan pertumbuhan penyelesaian kredit bermasalah, namun 

dengan catatan mengedepankan prinsip kehati- hatian dalam penyaluran kredit 

dan meningkatkan mitigasi risiko kreditnya. Yang ketiga adalah dikarenakan 

Bank Umum menurut Kegiatan Usaha kategori 3 dan 4 merupakan bank yang 

mayoritas memiliki modal besar maka kekuatan bank dalam menghadapi nilai 

NPL yang tinggi tentunya lebih baik dibandingkan bank lainnya sehingga bila 

terdapat NPL yang tinggi maka hal tersebut seharusnya tidak menghambat 

penyaluran kreditnya terutama terhadap sektor UMKM.  

2. Kepada regulator perbankan 

Secara khusus kepada regulator perbankan dalam hal ini Bank 

Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan disarankan agar kedepannya dalam 

pembuatan kebijakan dan penerapannya dilapangan tidak kaku, dalam artian 

lebih memahami situasi dan kondisi yang sedang terjadi agar proses kebijakan 

yang diambil beserta keputusan yang ada mampu mengatasi permasalahan 

yang timbul. Selanjutnya dalam kaitan peran regulator dalam hal pembinaan 

dan pengawasan terhadap kegiatan perbankan dapat memfokuskan pada 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini agar perbankan dapat 
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menyalurkan kredit UMKM secara optimal sesuai dengan regulasi yang ada 

serta terdapat sinergi antara penyaluran kredit UMKM oleh bank dengan 

pertumbuhan ekonomi dikarenakan potensi UMKM semakin baik hingga pada 

akhirnya akan memperbesar porsi kredit yang disalurkan terhadap sektor 

UMKM. 

 

3. Kepada Kementrian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Disarankan kepada Kementrian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah agar menggiatkan program pelatihan kepada pelaku UMKM seputar 

pengetahuan di bidang pemasaran yang meliputi analisa pasar dan finansial 

agar kedepannya pengetahuan para pelaku UMKM seputar ini dapat menjadi 

modal utama dalam menjalankan usahanya. Selanjutnya perlu diadakan rating 

terhadap UMKM agar perbankan yang saat ini masih dalam kategori ragu 

ketika akan menyalurkan kredit kepada UMKM dapat melihat rating yang 

dilakukan lembaga ini sebagai standar penilaian awal prospek usahanya. 

Diharapkan penerapan rating  ini dapat memacu peningkatan penyaluran kredit 

UMKM yang ada. 

4. Kepada peneliti selanjutnya 

Penulis memberikan saran untuk penelitian selanjutnya agar diharapkan 

dapat menambah periode waktu penelitian lebih dari tiga tahun dan 

menggunakan variabel independen lainnya seperti faktor perekonomian yaitu 

GDP, tingkat inflasi serta faktor dari UMKM itu sendiri yang dapat memperkaya 

kajian penelitian. Juga untuk melihat pengaruh secara keseluruhan.  
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