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ABSTRACT 

This research aim is to know about i factors which are influences for the Non Performing 
Loan Indonesian Banking in period 2008-2012.  This research was conducted with 
purposive sampling. The samples used were 20 conventional commercial banks in 
Indonesia that include into the Partnership bank and foreign exchange banks (BUSN 
devisa) . The data used in this study were obtained from the Banking Annual Report 2008-
2012. 
Methods of data analysis using multiple linear regression analysis to determine the effect 
of Bank Size, Loan Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Growth of Gross 
Domestic Product (GDP) and Inflation to Non-Performing Loan (NPL) of Conventional 
Commercial Banks in Indonesia that include into the Partnership bank and foreign 
exchange banks (BUSN devisa) in period 2008 -2012.  
Based on the test for normality, multicollinearity test, heteroskedastisitas test and 
autocorrelation test, there were no deviations from goodness of fit. This indicates that the 
available data has been qualified to use the model of multiple linear regression equation. 
From the analysis indicates that Bank Size, Loan Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy 
Ratio (CAR), Growth of Gross Domestic Product (GDP) and Inflation have a significant 
effect on Non-Performing Loan (NPL),  
 
Keywords: Non-Performing Loan (NPL), Bank Size, Loan Deposit Ratio (LDR), Capital 
Adequacy Ratio (CAR), Gross Domestic Product (GDP) dan Inflation. 

 

I. PENDAHULUAN 

Bank merupakan salah satu industri yang memegang peran penting dalam 

perekonomian suatu negara. Hal tersebut dikarenakan, jasa perbankan merupakan jasa 

yang sangat diperlukan masyarakat untuk dapat menunjang aktivitas bisnisnya. Bank 

adalah salah satu dari lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediator antara 

pihak yang surplus dan pihak yang defisit. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, bank 

melakukan kegiatan penghimpunan dana melalui giro, tabungan dan deposito serta 

menyalurkannya dalam bentuk kredit. 

Ketika menjalankan kegiatan bisnisnya tersebut, bank akan dihadapkan oleh 

berbagai risiko yang mungkin timbul, diantaranya ialah risiko kredit. Risiko ini terjadi 

apabila penyaluran dana yang diberikan ke pihak debitur gagal dikembalikan, atau dengan 



2 

 

kata lain debitur tidak mampu menunaikan kewajibannya. Situasi ini dapat terjadi kapan 

saja dan oleh siapa saja. Maka dari itu, diperlukan analisis yang baik oleh pihak 

manajemen agar penyaluran kredit tersebut selain dapat membantu debitur meningkatkan 

usahanya, juga dapat menghindarkan bank dari risiko kredit (Taswan, 2010). 

Berdasarkan data dari Statistik Perekonomian Bank Indonesia, penyaluran kredit di 

Indonesia mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Hal tersebut ditandai dengan 

semakin tingginya jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Selain itu, 

perkembangan perekonomian Indonesia juga disebabkan oleh berkembangnya dunia 

bisnis yang mana pembiayaannya sebagian besar dibiayai oleh Perbankan Indonesia. 

 

Tabel 1.1 

Indikator Bank Umum di Indonesia 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Total Aset (T Rp) 1.986,5 2.310,6 2.534,1 3,008,85 3,652,83 

Kredit(T Rp) 1.002,0 1.307,7 1.437,9 1,765,84 2,200,09 

NPL(T Rp) 4,1 3,2 3,3 2 ,56 2,17 

Sumber : SPI, Bank Indonesia 

 

Besarnya rasio Non-Performing Loan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain 

faktor eksternal dan juga internal. Dari gambaran di atas, maka akan diamati fluktuasi 

tingkat Non Performing Loan yang terjadi dan juga faktor-faktor apa saja yang berpeluang 

dalam mempengaruhi tingkat Non Performing Loan tersebut pada kurun waktu penelitian 

yaitu tahun 2008-2012. 

Berbagai penelitian sudah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi tingkat Non Performing Loan pada Perbankan Indonesia. Diantara nya 

ialah penelitian oleh Diyanti, Anin dan Tri Widyarti Endang (2012) yang menyatakan 

bahwa Bank Size, CAR, GDP, Inflasi signifikan terhadap NPL sedangkan LDR tidak 

signifikan terhadap NPL. Penelitian Adisaputra Ikhsan (2012) menyatakan bahwa CAR, 



3 

 

LDR dan BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap NPL sedangkan NIM berpengaruh 

positif terhadap NPL tetapi tidak signifikan. Dan terakhir penelitian yang dilakukan oleh 

Soebagio Herman (2005), hasil penelitian menunjukkan bahwa foreign exchange, inflasi, 

kualitas aset produktif, interest rate return, dan LDR memiliki signifikan level dibawah 5%, 

sedangkan GDP tidak berpengaruh signifikan. 

 

II. LANDASAN TEORI 

Suatu kredit dikatakan bermasalah apabila kredit yang disalurkan tersebut gagal 

atau terlambat dikembalikan dari jadwal yang telah ditetapkan. Dalam konteks Indonesia, 

kredit bermasalah dikelompokkan menjadi kredit tak lancar dan kredit macet. Yang 

dimaksud dengan kredit tidak lancar ialah kredit yang masih dapat dikembalikan namun 

pembayarannya terlambat dari jadwal yang seharusnya. Sedangkan kredit macet ialah 

kredit yang gagal atau tidak mampu dikembaliakan oleh debitur (Manurung dan Rahardja, 

2004). 

 Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.6/9/PBI/2004, kredit tak lancar atau 

kredit bermasalah dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu kredit kurang lancar, kredit 

diragukan dan kredit macet. 

 

Pengaruh Bank Size terhadap Non Performing Loan 

Rasio Bank Size diperoleh dengan membandingkan total asset yang dimiliki oleh 

suatu bank dibandingkan dengan total asset dari bank-bank lain (Ranjan dan Dahl, 2003). 

Menurut Sastradipura, 2004 dalam Diyanti, 2012; sisi aktiva yang ada pada bank 

memperlihatkan strategi dan bentuk kegiatan dari manajemen yang berkaitan dengan 

tempat penyaluran dana, yaitu meliputi kas, rekening pada bank sentral, aktiva tetap, 

pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. 

Semakin besar dana yang diperoleh oleh bank melalui dana pihak ketiga berarti 

akan semakin besar pula kredit yang disalurkannya. Dengan kata lain, nilai asset atau 

aktivanya pun akan semakin besar. 
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Dendawijaya (2000) mengemukakan, semakin besar volume kredit yang disalurkan 

oleh bank akan membuat biaya overhead/kredit akan semakin kecil, sehingga membuka 

peluang bagi pihak bank untuk menekan tingkat spread, dan akhirnya akan menurunkan 

tingkat lending rate (bunga kredit), hal tersebut membuat pihak bank lebih kompetitif dalam 

menawarkan suku bunga kepada nasabah yang membutuhkan kredit. Rendahnya tingkat 

bunga kredit akan memacu investasi dan mendorong perbaikan dalam sektor ekonomi. 

Tingkat bunga kredit yang rendah juga akan memperlancar pembayaran kredit sehingga 

menekan angka kredit macet atau kredit bermasalah (Permono dan Secundatmo dalam 

Diyanti 2012). Sehingga diasumsikan bahwa semakin besar ukuran bank maka  akan 

semakin kecil tingkat Non-Performing Loan-nya. 

Bank size merupakan rasio yang menggambarkan seberapa besar total asset yang 

dimiliki oleh bank. Portofolio assets terbesar yang dimiliki oleh bank adalah kredit yang 

disalurkan. Non Performing Loan dapat mempengaruhi kualitas kredit. Rasio NPL (Non 

Performing Loan) didapat dengan cara membagi jumlah kredit bermasalah (kolektabilitas 

3,4, dan 5) dengan total kredit. Dari rasio tersebut, tampak bahwa rasio Non Performing 

Loan akan mengalami penurunan seiring dengan naiknya total kredit yang disalurkan. 

Disisi lain, semakin besar kredit yang disalurkan akan sebanding dengan nilai total asset. 

Namun, pertumbuhan total asset tidak secara langsung menurunkan rasio NPL. 

 

Pengaruh Loan to Deposit Ratio terhadap Non Performing Loan 

Loan to Deposit Ratio merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan dari kredit 

yang dikeluarkan oleh sebuah bank terhadap total dana pihak ketiga yang dihimpun oleh 

sebuah bank dan modal bank itu sendiri. Dana pihak ketiga yang dimaksud, terdiri dari : 

giro, tabungan dan simpanan deposito. Besarnya dana pihak ketiga yang dihimpun oleh 

sebuah bank, berbanding lurus dengan banyaknya kredit yang disalurkan, artinya semakin 

banyak dana pihak ketiga maka akan semakin banyak pula kredit yang disalurkan 

(Adisaputra, 2012). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan nilai LDR 

akan meningkatkan pula peluang terjadinya risiko NPL pada bank tersebut. Jadi, semakin 

besar LDR sebuah bank, maka berpeluang semakin besar pula nilai NPL nya. Dan 

semakin kecil nilai LDR maka berpeluang semakin kecil juga nilai NPL bank. 
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Kredit yang disalurkan akan masuk dalam golongan kredit bermasalah atau non 

performing loan apabila kredit tersebut berada dalam katagori kurang lancar, diragukan 

dan macet (Peraturan Bank Indonesia No.6/9/PBI/2004). Untuk sampai ke tahap non 

performing loan, indikasi nya ialah terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga 

yang telah melampaui 90 hari. Jadi, tingkat rasio NPL yang tinggi dapat timbul sebagai 

akibat dari penyaluran kredit yang dilakukan 90 hari sebelumnya.  

Apabila nilai NPL bank semakin tinggi, artinya bank harus menanggung beban 

kerugian yang semakin tinggi pula dan pada akhirnya bank membutuhkan modal lebih 

untuk dapat menutupi kerugian tersebut. 

Namun, hal tersebut tidak selalu terjadi. Karena sebagaimana kita tahu, bahwa 

terjadinya kredit bermasalah disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan 

eksternal. Apabila bank mampu memelihara kualitas dari kreditnya, maka bank dapat 

memperkecil peluang terjadinya risiko kredit macet. Untuk dapat memelihara kualitas 

kreditnya, maka bank harus berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan juga 

melakukan analisa kredit dengan tepat sebagai indikasi awal dari kredit yang berkualitas, 

karena kredit akan berkualias atau tidak berkualitas dimulai saat melakukan analisa kredit 

(Taswan, 2010).  

Analisa kedit yang salah akan menyesatkan dalam membuat keputusan pemberian 

kredit. Keputusan pemberian kredit yang salah akan menyebabkan potensi terjadinya 

kualitas kredit yang rendah dan potensi terjadinya kredit bermasalah yang tinggi. 

Begitupula sebaliknya, keputusan pemberian kredit yang benar dan tepat dapat 

menurunkan potensi terjadinya kredit bermasalah. 

Selain itu, kualitas kredit juga ditentukan oleh kondisi dari perekonomian yang terjadi 

di negara tersebut. Kondisi perekonomian yang buruk akan membawa dampak yang buruk 

pula bagi debitur. Dan perekonomian yang baik akan membawa pengaruh yang baik pula 

terhadap kelangsungan usaha debitur. Apabila debitur mampu menjaga kelangsungan 

usahanya dengan baik, maka akan berpengaruh pada kemampuannya membayar 

angsuran kredit. Kelancara debitur dalam memenuhi kewajibannya tersebut dapat 

menekan nilai kredit macet pada bank (Taswan, 2010). 
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Pengaruh Capital Adiquacy Ratio terhadap Non Performing Loan 

Kemampuan bank dalam menghimpun dana yang digunakan untuk 

mengembangkan usahanya dan mencadangkan segala risiko kerugian dana yang 

disebabkan oleh kegiatan operasi bank dapat ditunjukkan melalui rasio Capital Adequacy 

Ratio (CAR) (Ali, 2004 dalam Adisaputra, 2012). Dengan kata lain, bank yang memiliki 

nilai Capital Adequacy Ratio lebih besar akan meningkatkan kemampuannya dalam 

menyalurkan kredit, namun juga berisiko menghadapi peluang kredit bermasalah lebih 

besar. Bank yang memiliki rasio Capital Adequacy Ratio diatas 20%, bisa memacu bank 

tersebut untuk dapat mencapai pertumbuhan kredit hingga 20% - 25% setahun (Soedarto 

2005 dalam Adisaputra, 2012).  

Rasio Capital Adequacy Ratio didapat dengan membandingkan modal yang dimiliki 

bank dengan nilai Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bank. Apabila bank mampu 

menyalurkan kredit dengan baik dan tepat, maka kualitas kredit yang dihasilkan akan 

tinggi. Kualitas kredit yang tinggi dapat menekan terjadinya risiko kredit bermasalah. 

Semakin rendah nilai kredit bermasalah, dapat menurunkan pula nilai ATMR bank, 

sehingga nilai CAR menjadi tinggi. 

Semakin besar nilai CAR yang dimiliki oleh bank, menandakan semakin besar pula 

sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya dan 

mengantisipasi segala potensi kerugian yang akan timbul akibat penyaluran kredit seperti 

kredit yang bermasalah (Adisaputra, 2012). 

Sebaliknya, apabila bank melakukan kesalahan dalam memberikan keputusan kredit 

sehingga kualitas kredit yang dihasilkan menjadi buruk, maka bank akan menghadapi 

risiko kredit macet yang tinggi. Tingginya nilai kredit bermasalah menyebabkan nilai ATMR 

semakin tinggi dan pada akhirnya berdampak pada penurunan nilai ekuitas yang tercermin 

dalam rasio CAR. 

 

Pengaruh Gross Domestic Product terhadap Non Performing Loan 

Menurut Mankiw (2006), Gross Domestic Product ialah pengukuran dari nilai pasar 

suatu barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya suatu negara selama 
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jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Gross Domestic Product juga dapat 

digunakan untuk melihat trend perekonomian dari waktu ke waktu atau untuk 

membandingkan beberapa perekonomian pada suatu saat tertentu (Diyanti, 2012). 

Menurut Sukirno (2004) dalam Diyanti (2012), pertumbuhan ekonomi dapat 

dicerminkan dari pertumbuhan Gross Domestic Product,  tingkat pertumbuhan GDP yang 

dimaksud ialah tingkat pertumbuhan GDP pada tahun tertentu dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. Menurut Putong dalam Soebagio (2005), ketika perekonomian berada dalam 

kondisi stabil maka konsumsi masyarakat akan stabil sehingga tabungan juga akan stabil 

(sesuai dengan teori Keynes). Akan tetapi saat perekonomian mengalami krisis, maka 

konsumsi masyarakat akan meningkat dikarenakan terjadi kenaikan harga barang dan 

kelangkaan barang di pasar serta turunnya tingkat tabungan masyarakat karena 

masyarakat khawatir terhadap lembaga perbankan. 

Peningkatan konsumsi yang diikuti dengan menurunnya nilai investasi dan tingkat 

GDP riil maka mengindikasikan terjadinya penurunan kemampuan dalam memproduksi 

barang dan jasa (Soebagio, 2005). Jika hal itu terjadi, maka tingkat hasil usaha yang 

diperoleh oleh perusahaan akan mengalami penurunan dan berpeluang terhadap 

ketidakmampuan perusahaan untuk membayar pokok dan bunga kredit yang diperolehnya 

dari lembaga perbankan. 

Begitupun sebaliknya, peningkatan konsumsi yang diikuti dengan meningkatnya 

investasi dan tingkat GDP riil dapat mengindikasikan terjadinya peningkatan kemampuan 

dalam memproduksi barang dan jasa. Sehingga berdampak pada kemampuan 

perusahaan dalam meningkatkan penjualan guna meningkatkan laba perusahaan. 

Peningkatan usaha debitur dapat meningkatkan kemampuan dalam memenuhi 

kewajibannya kepada bank. Dengan demikian dapat menurunkan angka kredit macet 

dalam bank. 

 

Pengaruh Inflasi terhadap Non Performing Loan 

Menurut Mankiw (2006), inflasi merupakan suatu keadaan dimana terjadi 

pertumbuhan dalam jumlah uang beredar. Ketika bank sentral meningkatkan jumlah uang 
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beredar, maka akan berakibat pada naiknya tingkat harga. Tingginya pertumbuhan pada 

jumlah uang beredar akan mengakibatkan terjadinya inflasi yang berkepanjangan. 

Sedangkan menurut Kamus Bank Indonesia, inflasi merupakan suatu keadaan 

perekonomian yang ditandai dengan naiknya harga barang dan jasa secara cepat 

sehingga mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat yang sering pula diikuti dengan 

menurunnya tingkat tabungan dan atau investasi karena meningkatnya konsumsi 

masyarakat dan hanya sedikit untuk tabungan jangka panjang. Penyebab terjadinya inflasi 

antara lain karena: meningkatnya konsumsi masyarakat, berlebihnya likuiditas di pasar 

yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, dan terjadi distribusi barang yang tidak 

lancar. 

Inflasi menyebabkan turunnya nilai mata uang, sehingga daya beli uang menjadi 

lebih rendah dibandingkan dengan sebelumya yaitu pada saat kredit diberikan (Firdaus 

dan Ariyanti, 2004). Ketika tingkat inflasi tinggi, bank telah menderita karena terjadi 

penurunan terhadap daya beli dari rupiah yang dipinjamkan kepada nasabahnya 

walaupun nasabah telah membayar utang pokok dan bunga kreditnya (Mulyono, 2001 

dalam Diyanti 2012). 

Turunnya daya beli masyarakat menyebabkan volume penjualan mengalami 

penurunan, sehingga penghasilan yang didapatkan oleh perusahaan menjadi rendah. 

Penurunan return yang dialami perusahaan tersebut, berpengaruh terhadap kemampuan 

perusahaan dalam membayar angsuran pokok dan bunga kredit. Jika terjadi 

keterlambatan dalam pembayaran angsuran kredit akan menyebabkan kualitas dari kredit 

menjadi buruk dan bahkan dapat menjadi penyebab terjadinya kredit macet (Taswan, 

2006). 
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Kerangka Penelitian 

 

  Sumber: Data diolah penulis  

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tentang Bank Umum 

Konvensional periode 2008-2012 yang diperoleh dari Laporan Tahunan Bank. Selain itu, 

didapat juga data tentang tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto dan laju Inflasi 

yang diperoleh dari publikasi pada situs resmi Badan Pusat Statistik. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik 

purposive sampling. Purposive sampling merupakan salah satu teknik pengambilan 

sampel dengan menggunakan suatu pertimbangan atau kriteria tertentu yang sesuai 

dengan karakteristik penelitian (Sekaran dan Bougie, 2010). Kriteria yang digunakan 

dalam penentuan sampel penelitian meliputi : Bank Umum Konvensional yang terdaftar di 

Bank Indonesia Periode 2008-2012; Bank Umum Konvensional yang masuk kedalam jenis 

Bank Persero dan Bank Umum Swasta Nasional Devisa dengan nilai total asset diatas 

sepuluh triliun; Bank Umum Konvensional yang menyediakan laporan keuangan periode 

2008-2012.  Jumlah sampel yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini adalah sejumlah 

20 Bank. 
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Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima variabel independen, 

yaitu Bank Size (X1), Loan to Deposit Ratio (X2), Capital Adiquacy Ratio (X3), Gross 

Domestic Product (X4), Inflasi (X5) dan satu variabel dependen, yaitu Non Performing Loan 

(Y). 

Dalam penelilian ini, jenis data yang digunakan ialah data panel (pool data). 

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan bantuan program software Eviews 

(Economic Views) versi 7 yang merupakan program komputer berbasis windows dan 

digunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah berbentuk time series, cross section 

maupun pool data. 

Model analisis yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode regresi linier 

berganda, yaitu suatu analisis dengan cara mengukur pengaruh antara dua atau lebih 

variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Model yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

 

NPLi,t = b0 + b1Sizei,t + b2LDRi,t + b3CARi,t + b4Inflasii,t + b5GDPi,t + ei,t 

 

Keterangan:  

NPLi,t = Non Performing Loan 

b0 = Konstanta 

b1, b2, b3, b4, b5 = Koofisien Regresi untuk Size, LDR, CAR, Inflasi dan GDP 

Sizei,t = Size Bank i pada periode t 

LDRi,t = Loan to Deposit Ratio Bank i pada periode t 

CARi,t = Capital Adiquacy Ratio Bank i pada periode t 

Inflasii,t = Inflasi Bank i pada periode t 

GDPi,t = Gross Domestic Product Bank i pada periode t 

ei,t  = Error Term/Variabel Pengganggu 
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IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Berikut ini merupakan rangkuman hasil pengujian data dengan menggunakan 

program E-Views versi 7 : 

Tabel 4.2 
Ringkasan Hasil Penelitian 

NPLi,t = b0 + b1Sizei,t + b2LDRi,t + b3CARi,t + b4Inflasii,t + b5GDPi,t + ei,t 
Dependen Variabel = Non Performing Loan 

 

Variabel 
Independen Coefisien t-Statistik Prob Keterangan 

Konstanta 0,146738 4,388365 0,0000 signifikan α 1% 

Size -0,00555 -3,52358 0,0008 signifikan α 1% 

LDR 0,028648 2,276472 0,0265 signifikan α 5% 

CAR -0,14114 -2,97607 0,0042 signifikan α 1% 

Inflasi 0,109656 2,645711 0,0104 signifikan α 5% 

GDP -0,45759 -2,34258 0,0225 signifikan α 5% 

Cross Sections 17 cross sections 

Observasi 81 observasi 

R2 0,580098 

Adjusted R-Squared 0,430641 

Standart Error 0,009704 

F-statistik 3,881381 

Prob (F-statistik) 0,000021 

Uji Chow Cross-Section F = 0,0085 

Uji Hausman Cross-Section Random 0,0397 

Uji Normalitas Probabilitas 0,413854 Data terdistribusi Normal 

Jarque-Bera 1,764483 Data terdistribusi Normal 

Uji 
Heteroskedastisitas Prob. Chi-Square 0,0585 

Bebas 
Heteroskedastisitas 

Uji Multikolinearitas Nilai korelasi ≤ 0,85 Bebas Multikolinearitas 

Uji Autokorelasi Durbin-Watson 2,260197  Bebas Autokorelasi 

 

 

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, diperoleh 

hasil bahwa variabel Size memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0008 terhadap variabel non 
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performing loan, hasil ini berada jauh di bawah tingkat signifikansi sebesar 5%, yang 

artinya menolak Ho dan menerima Ha. Selain itu, nilai koefisien Size sebesar -0.005550 

membuktikan bahwa Bank Size (SIZE) secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan 

terhadap non performing loan (NPL).  

Hasil dari penelitian ini sesuai dan mendukung teori yang ada. Artinya, bahwa 

semakin tinggi nilai total assets (yang tercermin dalam rasio Bank Size) pengaruhnya 

terhadap Non Performing Loan akan semakin rendah. Total assets yang semakin besar 

akan membuat bank meningkatkan volume kredit, sehingga dapat menekan tingkat spread 

yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat lending rate bank.  

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, diperoleh 

hasil bahwa variabel Loan to Deposit Ratio (LDR) memiliki nilai probabilitas sebesar 

0.0265 terhadap variabel non performing loan, hasil ini berada di bawah tingkat 

signifikansi sebesar 5%, yang artinya menolak Ho dan menerima Ha. Selain itu, nilai 

koefisien LDR sebesar 0,028648 membuktikan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) secara 

parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap non performing loan (NPL). 

Hasil dari penelitian ini sesuai dan mendukung teori yang ada. Artinya, bahwa 

semakin tinggi kredit yang disalurkan oleh bank akan membuat peluang munculnya kredit 

macet (Non Performing Loan) semakin tinggi. Temuan ini memperkuat hasil penelitian 

yang dilakukan sebelumnya oleh Adisaputra (2012)  yang menyatakan adanya pengaruh 

positif antara Loan Deposit Ratio dengan Non-Performing Loan. 

Hasil pengujian statistik dengan uji t menunjukkan bahwa variable Capital Adequacy 

Ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Non-Performing Loan. Berdasarkan 

hasil uji statistik diperoleh nilai probability sebesar 0,0042 dan koofisien sebesar -

0,141141. Hasil ini berada di bawah tingkat signifikansi sebesar 5%, yang artinya menolak 

Ho dan menerima Ha. 

Temuan ini mendukung teori yang ada bahwa semakin besar modal yang dimiliki 

oleh suatu bank maka akan membuat peluang terjadinya Non-Performing Loan semakin 

kecil. Semakin tinggi rasio penyediaan modal minumum bank, maka akan semakin baik 

pula kemampuan bank dalam menampung risiko kerugian yang dihadapi karena 

peningkatan kredit bermasalah.  

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, diperoleh 

hasil bahwa variabel Gross Domestic Product memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0225 
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terhadap variabel non performing loan, hasil ini berada di bawah tingkat signifikansi 

sebesar 5%, yang artinya menolak Ho dan menerima Ha. Selain itu, nilai koefisien inflasi 

sebesar -0,457593 membuktikan bahwa inflasi secara parsial memiliki pengaruh negatif 

signifikan terhadap Non Performing Loan (NPL). 

Hasil tersebut mendukung teori yang ada, bahwa semakin besar Gross Domestic 

Product suatu negara maka akan berdampak pada semakin kecil peluang timbulnya Non-

Performing Loan. Kenaikan tingkat pertumbuhan Gross Domestic Product merupakan 

indikasi terjadinya perubahan sektor ekonomi kearah yang lebih baik lagi. Hal ini akan 

mendorong kemampuan daya beli masyarakat dan juga kemampuan debitur dalam hal 

pembayaran kredit.  

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, diperoleh 

hasil bahwa variabel inflasi memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0104 terhadap variabel 

non performing loan, hasil ini berada di bawah tingkat signifikansi sebesar 5%, yang 

artinya menolak Ho dan menerima Ha. Selain itu, nilai koefisien inflasi sebesar 0,109656 

membuktikan bahwa inflasi secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

non performing loan (NPL). 

Hasil tersebut mendukung teori yang ada, bahwa inflasi menyebabkan nilai mata 

uang menjadi turun, sehingga berdampak pada rendahnya daya beli masyarakat. 

Turunnya daya beli masyarakat, menyebabkan volume penjualan mengalami penurunan, 

sehingga berpengaruh terhadap rendahnya penghasilan yang didapatkan oleh 

perusahaan. Hal tersebut berdampak pada kemampuan perusahaan dalam membayar 

angsuran pokok dan bunga kredit. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh faktor internal seperti total 

asset yang diproxykan dengan variable rasio bank size, likuiditas bank yang diproxykan 

dengan rasio LDR dan jumlah modal bank yang diproxykan dengan rasio CAR serta faktor 

eksternal seperti pertumbuhan GDP dan juga laju Inflasi terhadap terjadinya Non-

Performing Loan (NPL) pada Bank Umum Konvensional yang termasuk dalam katagori 

Bank Persero dan Bank Swasta Nasional Devisa 2008-2012. Berdasarkan uji kelayakan, 

dapat dijelaskan bahwa hasil dari data 20 bank selama lima periode yaitu tahun 2008, 
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2009, 2010, 2011 dan 2012 dengan menggunakan regresi panel, layak untuk 

menganalisis peluang terjadinya Non-Performing Loan pada Bank Umum Konvensional.  

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa: Kelima variabel dindependen dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap Non Performing Loan. Bank Size berpengaruh negatif signifikan 

terhadap NPL (Non-Performing Loan), LDR (Loan Deposit Ratio) berpengaruh negatif 

signifikan terhadap NPL (Non-Performing Loan), CAR (Capital Adequacy Ratio) 

berpengaruh negatif signifikan terhadap NPL (Non-Performing Loan), pertumbuhan GDP 

(Gross Domestic Product) berpengaruh negatif signifikan terhadap NPL (Non-Performing 

Loan) dan laju Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap NPL (Non-Performing Loan) 

pada Bank Umum Konvensional periode 2008-2012. 

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini antara lain : 

Bagi Pihak Bank, variabel Size, Loan to Deposit Ratio, Capital Adiquacy Ratio, Laju 

Inflasi dan Pertumbuhan Gross Domestic Product dapat dijadikan acuan dalam 

menurunkan peluang munculnya kredit bermasalah (Non Performing Loan). Sehingga 

bank dapat beroperasi dengan baik dalam rangka memperoleh laba yang maksimal dan 

menjaga tingkat kesehatannya. 

Bagi Nasabah, variabel Bank Size, Loan to Deposit Ratio, Capital Adiquacy Ratio, 

Laju Inflasi dan Pertumbuhan Gross Domestic Product dapat dijadikan acuan dalam 

melakukan penanaman dana yang tepat. 

Bagi penelitian berikutnya diharapkan memperluas sampel dan periode penelitian. 

Selain itu penelitian selanjutnya diharapkan lebih menggunakan variasi variabel 

dependen, baik variabel yang berhubungan dengan faktor internal, maupun eksternal, 

seperti suku bunga, NIM, BOPO, ROA 
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