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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), whereas Loan Deposit Ratio (LDR) 

have no significance effect. Predictive capabilityof the five variables to Non-Performing 

Loan (NPL) of 43,06%, while the remaining 56.94 % influenced by other factors not 

included in the research model.  

 

Keywords: Non-Performing Loan (NPL), Bank Size, Loan Deposit Ratio (LDR), Capital 

Adequacy Ratio (CAR), Gross Domestic Product (GDP) dan Inflation. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

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 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). 

Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah luput dari masalah kredit. 

Penyaluran kredit merupakan kegiatan utama bank, oleh karena itu sumber pendapatan 

utama bank berasal dari kegiatan ini. Bank yang menyalurkan kredit lebih banyak akan 

menghadapi risiko kredit yang lebih tinggi. Semakin tinggi risiko kredit maka semakin 

besar pula pencadangan yang harus dibuat bank untuk meng-cover kerugian tersebut. 
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Risiko kredit akan tercermin pada rasio Non Performing Loan. Semakin tinggi rasio NPL 

maka akan semakin tinggi tingkat risiko yang dihadapi oleh bank (Ali, 2004 dalam 

Adisaputra 2012). Dengan mengetahui rasio Non-Performing Loan yang ada pada suatu 

bank, masyarakat dan Bank Sentral (Bank Indonesia) diharapkan dapat mengambil 

langkah yang bijak dalam menyikapi dan menghadapi risiko bank tersebut (Adisaputra, 

2012). 

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, sebuah bank membutuhkan dana. 

Semakin besar dana yang dihimpun oleh suatu bank, maka akan semakin besar pula 

peluang bagi bank tersebut melaksanakan kegiatan bisnisnya untuk mencapai tujuan. 

Dana yang diterima bank dari masyarakat itulah yang akan dikelola bank agar dapat 

memperoleh profit melalui penyaluran kredit. Semakin besar dana yang didapatkan oleh 

bank, akan berdampak pada peningkatan ukuran bank. Rasio Bank Size didapatkan dari 

logaritma natural (Ln) total asset. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan besaran dari 

total assets masing-masing bank. Perbedaan nilai yang besar tersebut, dapat 

menyebabkan nilai menjadi ekstrim. Untuk menghindari munculnya data yang tidak 

normal, maka nilai dari total asset perlu di Ln kan (Diah, 2012). Assets disebut juga 

dengan aktiva. Bank yang memiliki nilai aktiva atau assets yang semakin besar, maka 

volume kredit yang mampu disalurkan oleh bank tersebut akan semakin besar pula. 

Menurut Dendawijaya (2000), semakin besar volume kredit yang dimiliki oleh bank 

dapat memberikan kesempatan bagi bank untuk menekan tingkat spread, dan pada 

akhirnya bank akan mampu menurunkan tingkat lending rate (bunga kredit) sehingga 

dalam memberikan pelayanan kredit kepada nasabahnya bank mampu lebih kompetitif. 

Tingkat bunga kredit yang rendah dapat mendorong investasi dan perbaikan di sektor 

ekonomi. Selain itu, Tingkat bunga kredit yang rendah juga meningkatkan kemampuan 
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nasabah dalam melakukan pembayaran kredit sehingga dapat menekan angka kemacetan 

kredit (Permono dan Secundatmo, 1993 dalam Diyanti, 2012). Seperti yang kemukakan 

dalam penelitian Rajiv Ranjan dan Sarat Chandra Dahl (2003) bahwa semakin besar 

ukuran bank maka semakin tinggi pula portofolio kredit yang dimilikinya dan semakin 

kecil tingkat Non-Performing Loan bank. 

Bank dengan portofolio kredit yang tinggi, memiliki peluang menghadapi risiko 

kredit yang tinggi pula. Tinggi rendahnya risiko yang dihadapi tesebut, tercermin dalam 

rasio Loan to Deposit Ratio. LDR merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan 

antara kredit yang disalurkan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh 

bank. Nilai dari rasio LDR suatu bank, dapat menggambarkan seberapa besar peluang 

munculnya risiko kredit. Artinya semakin tinggi nilai LDR suatu bank, maka semakin 

tinggi pula peluang munculnya risiko kredit, begitu juga sebaliknya (Adisaputra, 2012). 

Bank Indonesia telah menetapkan standar untuk LDR yaitu berkisar antara 89% sampai 

dengan 115% (Taswan, 2010). 

Untuk dapat mengurangi risiko yang terjadi dari masalah kredit tersebut, maka 

bank melakukan penyediaan dana untuk keperluan ekspansi usaha dan menampung 

risiko kerugian dana yang timbul diakibatkan dari kegiatan operasi bank yang disebut 

Capital Adequacy Ratio (CAR), (Ali, 2004 dalam Adisaputra 2012). Semakin tinggi 

rasio CAR, maka semakin besar pula kemampuan bank dalam meminimalisir risiko 

kredit yang terjadi. 

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

pasar suatu barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya suatu negara selama 

jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Ketika perekonomian suatu negara dalam 
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kondisi stabil maka tingkat konsumsi masyarakat juga akan stabil sehingga tabungan 

akan stabil juga (Putong dalam Soebagio, 2005). Akan tetapi saat perekonomian dalam 

keadaan krisis, maka berdampak pada peningkatan konsumsi masyarakat. Hal tersebut 

dikarenakan adanya kenaikan dari harga barang dan terjadi kelangkaan barang di pasar. 

Krisis yang terjadi juga dapat menurunkan tingkat tabungan masyarakat karena adanya 

kekhawatiran terhadap lembaga perbankan. Peningkatan konsumsi yang diikuti juga 

dengan menurunnya investasi dan tingkat GDP riil maka mengindikasikan adanya 

penurunan dalam produksi barang dan jasa (Soebagio, 2005). Penurunan dari produksi 

barang dan jasa akan mempengaruhi tingkat pendapatan usaha perusahaan, yang mana 

pendapatan tersebut merupakan sumber dana yang dimilikinya untuk melakukan 

pembayaran pinjaman kredit dari lembaga perbankan. Kondisi ekonomi makro suatu 

negara dapat mempengaruhi kemampuan nasabah dalam pembayaran kembali kredit dari 

perbankan. Jika pembayaran kredit lancar maka akan dapat memperkecil rasio NPL yang 

terjadi pada bank tersebut (Diyanti, 2012). 

Menurut Mankiw (2006), inflasi adalah suatu keadaan dimana terdapat 

kecenderungan naiknya harga barang-barang dan jasa secara umum dan terus menerus. 

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. Martono dan Agus Harjito 

(2008) mengatakan bahwa inflasi dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara 

secara makro maupun mikro. Inflasi disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, 

meningkatnya konsumsi masyarakat, berlebihnya likuiditas di pasar yang dapat memicu 
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konsumsi atau bahkan spekulasi, dan termasuk juga terjadi ketidaklancaran distribusi 

barang (Diyanti, 2012). Inflasi yang terjadi dapat menyebabkan menurunnya daya beli 

masyarakat sehingga berakibat pada penurunan nilai penjualan. Penurunan penjualan 

yang terjadi dapat menyebabkan menurunnya return yang dihasilkan oleh perusahaan. 

Penurunan return tersebut akan berdampak pada kemampuan perusahaan dalam 

membayar angsuran kredit. Kemampuan pembayaran angsuran yang semakin menurun 

dapat menyebabkan kualitas kredit semakin buruk bahkan pada akhirnya dapat terjadi 

kredit macet sehingga akan meningkatkan angka Non-Performing Loan di suatu Bank 

(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 
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Meningkatnya jumlah pembiayaan tersebut mengakibatkan rasio Non Performing 

Loan berfluktuasi. Untuk menjaga kestabilan nilai NPL agar tidak berdampak kerugian 

pada bank, maka bank harus menyediakan pencadangan yang lebih besar, sehingga 

modal bank tidak ikut terkikis atas kenaikan nilai NPL. Karena besaran modal sangat 

mempengaruhi besarnya ekspansi kredit. Tingginya nilai NPL dapat menjadi salah satu 

penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan kredit. 

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, 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. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis memilih sebuah judul 

“Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Non Performing Loan Pebankan 

Indonesia” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah variabel Bank Size berpengaruh terhadap NPL ?  

2. Apakah variabel Loan to Deposit Ratio berpengaruh terhadap NPL ?  

3. Apakah variabel Capital Adiquacy Ratio berpengaruh terhadap NPL ?  

4. Apakah variabel Gross Domestic Product berpengaruh terhadap NPL ?  

5. Apakah variabel inflasi berpengaruh terhadap NPL ?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui pengaruh Bank Size terhadap NPL. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Loan to Deposit Ratio terhadap NPL.  

3. Untuk mengetahui pengaruh Capital Adiquacy Ratio terhadap NPL.  

4. Untuk mengetahui pengaruh Gross Domestic Product terhadap NPL.  
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5. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap NPL.   

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah :  

1. Bagi Penulis  

Dengan adanya penelitian ini penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Non Performing Loan pada perbankan 

Indonesia.  

2. Bagi Perbankan  

Penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan 

pemikiran dalam mengambil kebijakan perbankan, khususnya dalam hal 

meminimalisir risiko kredit yang terjadi. 

3. Bagi Nasabah 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan 

bagi nasaba dalam membuat keputusan pemilihan tempat penanaman dana. 

4. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan ini dapat menambah pengetahuan pembaca di bidang 

perbankan. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini penulis menyusun lima bab uraian, dimana dalam tiap-tiap 

bab dilengkapi dengan sub-sub bab masing-masing yaitu :  

BAB I Pendahuluan  

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.  

BAB II Landasan Teori 

Dalam bab ini penulis menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam 

menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Non performing Loan, 

sepertrti Bank Size, LDR, CAR, GDP dan inflasi. Selain itu peneliti juga 

memaparkan secara umum mengenai Bank, seperti Kegiatan Bank, Sumber 

Dana Bank serta pembahasan mengenai Kredit. Bab ini juga memuat kerangka 

pikir dan hipotesis 

BAB III Metodologi Penelitian  

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Objek Penelitian, Metode 

Pengumpulan Data, Jenis Dan Sumber Data, Operasionalisai Variabel, dan 

Teknik Analisis Data.  

BAB IV  Analisis dan Pembahasan  

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh 

Bank Size, LDR, CAR, GDP dan inflasi terhadap NPL. 
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BAB V  Simpulan dan Saran 

Pada bab ini berisi simpulan, keterbatasan dan saran-saran yang bermanfaat 

bagi penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Perbankan di Inonesia 

2.1.1 Overview Perbankan Indonesia 

Pesatnya perkembangan dunia perbankan di indonesia dimulai saat terjadinya 

deregulasi dibidang keuangan, moneter dan perbankan pada bulan Juni tahun 1983. 

Deregulasi tersebut telah mengakibatkan  meningkatnya kebutuhan dana melalui dunia 

perbankan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kondisi inilah yang 

mendorong meningkatnya pertumbuhan perbankan di Indonesia yang menyangkut 

produk perbankan, jumlah bank maupun jumlah cabang yang pada gilirannya akan 

semakin banyak menjangkau masyarakat yang membutuhkan jasa perbankan. 

Pertumbuhan dunia perbankan ini terjadi hingga awal 1997 menjelang krisis perbankan 

(Taswan, 2010). 

Krisis perbankan yang terjadi di tahun 1997/1998 memberikan pelajaran yang 

begitu penting bagi dunia perbankan, dimana pada saat itu sebagian besar bank di 

Indonesia mengalami kesulitan likuiditas, kualitas aset pun kian memburuk, bank bahkan 

tidak mampu menciptakan laba sehingga menyebabkan modal bank terkikis dalam 

jangka waku yang sangat pendek. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan dan terus 

terjadi hingga tahun 2004. Hal ini tercermin pada ROA bank yang bernilai negatif, 

terjadi negative spread, sangat sedikit bank yang membagi dividen, likuiditas rendah, 

kredit bermasalah atau NPL relatif tinggi dan rasio kecukupan modal bank dibawah 8% 

bahkan beberapa bank mengalami Capital Adequacy Ratio (CAR) negatif (Direktori 
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Perbankan Indonesia dan Direktori Pasar Modal Indonesia 1997-2004 dalam Taswan, 

2010). 

Kondisi perbankan yang relatif buruk akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan 

masyarakat. Ini akan memberikan efek negatif bagi kelangsungan hidup bank. Karena 

apabila masyarakat sudah tidak percaya oleh bank, maka mereka tidak akan mau 

menyimpan uangnya ke dalam sistem perbankan. 

Hal tersebut memberikan gambaran bahwa bisnis perbankan merupakan bisnis 

yang penuh risiko, karena segala perubahan yang terjadi dalam perekonomian suatu 

negara mampu memberikan berbagai efek dalam bisnis perbankan. Diperlukan sikap 

kehati-hatian dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Produk perbankan sebagian 

besar sangat dipengaruhi oleh perubahan pasar, yaitu perubahan nilai mata uang dan 

perubahan suku bunga. Bank juga perlu menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara 

memelihara likuiditas yang memadai, tanpa mengorbankan kepentingan dalam 

mendapatkan profit maksimum dan juga selalu menjaga serta mematuhi regulasi-regulasi 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia dalam bidang perbankan. 

2.1.2 Pengertian Bank 

Bank dan perbankan merupakan dua hal yang berbeda, namun tak jarang 

diartikan sama oleh masyarakat umum. Berikut ini terdapat beberapa pengertian bank 

menurut para ahli, yaitu: 

Menurut Joseph Sirnkey, yang dimaksud bank adalah “department store of 

finance” yang menyediakan berbagai jasa keuangan. 
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Menurut Dictionary of Banking and Financial Service by Jerry Rosenberg bahwa 

yang dimaksud dengan bank ialah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito, dan 

membayar atas dasar dokumen yang ditarik pada orang atau lembaga tertentu, 

mendiskonto surat berharga, memberikan pinjaman dan menanamkan dananya dalam 

surat berharga. 

Menurut Kasmir (2008) dalam bukunya manajemen Perbankan, secara sederhana 

bank dapat diartikan sebagai “lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke 

masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya” 

Sedangkan pengertian bank menurut Undang-Undang ialah sebagai berikut: 

Definisi bank menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu “Bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari mayarakat dalam bentuk simpanan, dan 

menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak”. 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 (perubahan UU No.7 tahun 

1992) tentang Perbankan ialah “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 

rakyat banyak” 

Dari beberapa pengertian bank menurut Undang-Undang, dapat dilihat bahwa 

definisi dari bank telah mengalami evolusi sesuai dengan perkembangan bank. Selain itu 

disimpulkan pula bahwa fungsi bank secara umum ialah menerima berbagai bentuk 
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simpanan dari masyarakat dan menyalurkan simpanan tersebut dalam bentuk kredit serta 

memberikan jasa-jasa lalu lintas dan peredaran uang. 

Penjelasan  mengenai berbagai definisi bank diatas juga memperlihatkan bahwa 

pengertian bank tampak sangat statik, yaitu sebagai lembaga atau badan usaha. 

Sedangkan pengertian perbankan sangat dinamis yaitu segala sesuatu yang berkaitan 

dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya yang menyangkut jasa keuangan (Taswan, 2010). 

2.1.3 Sistem Perbankan Indonesia 

Pada dasarnya, bank-bank yang berada di Indonesia dikelompokkan ke dalam dua 

jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan Bank 

Indonesia berfungsi sebagai Bank Sentral. Namun, seiring terjadinya berbagai perubahan 

dalam sistem keuangan dan kelembagaan perbankan di Indonesia melalui Undang-

Undang dibidang perbankan, maka bank di Indonesia dibedakan berdasarkan : 

a. Fungsi, yaitu: Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. 

Menurut UU No. 14/1967. Pasal 3 menyatakan bahwa menurut fungsinya bank 

dibedakan atas bank sentral, bank umum, bank tabungan dan bank pembangunan. 

b. Kepemilikan, yaitu: Bank Persero (Bank Pemerintah), Bank Umum Swasta Nasional, 

Bank Asing, Bank Pemerintah Daerah dan Bank Campuran. 

Namun menurut Manurung dan Rahardja (2004), berdasarkan kepemilikannya bank 

dibedakan menjadi tiga jenis yaitu bank nasional, bank asing dan bank campuran. 

Sedangkan Ketut Rindjin (2000) menambahkan, berdasarkan kepemilikannya bank 

juga dibedakan menjadi Bank Umum Milik Negara (BUMN), Bank Umum Milik 
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Swasta (BUMS), Bank Umum Milik Koperasi (BUMK), Bank Umum Milik Asing 

(BUMA) dan Bank Umum Milik Campuran (BUMC). 

c. Sistem Imbal Hasil, yaitu: Bank Konvensional (bunga) dan Bank Syariah (bagi hasil). 

d. Kegiatan di Bidang Devisa, yaitu: Bank Devisa (foreign exchange bank) dan Bank 

Non Devisa (non foreign exchange bank). 

e. Jenis Kantor, yaitu: Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor 

Kas, Kantor Perwakilan dan Kantor Wilayah. 

Taswan (2010) menambahkan dalam bukunya yang berjudul Manajemen Bank, 

bahwa jenis bank juga dibedakan berdasarkan dominasi pangsa pasarnya, yaitu 

menjadi retail banking dan wholesale banking. 

Menurut Ketut Rindjin (2000) selain dibedakan berdasarkan fungsi dan 

kepemilikannya, jenis bank juga dibedakan berdasarkan haknya untuk menciptakan 

tenaga beli baru, yaitu bank primer dan bank sekunder. 

2.1.4 Kegiatan Bank 

Perbankan merupakan lembaga keuangan terbesar sampai saat ini. Bank diizinkan 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito. Hal ini menjadi salah satu 

kelebihan perbankan dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Selain itu, posisi 

perbankan yang strategis juga membuat bank menjadi berbeda dari lembaga keuangan 

lainnya, karena bank merupakan alat yang diandalkan pemerintah dalam pelaksanaan 

kebijakan moneter (Manurung dan Rahardja, 2004). 

Umumnya bank dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bank sentral dan bank 

komersial. Bank sentral merupakan bank pemerintah yang fungsinya mengatur jumlah 
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uang beredar dan menjaga stabilitas ekonomi makro sedangkan bank komersial 

beroperasi dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba (Manurung dan Rahardja, 

2004). 

Berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 1998, jenis bank komersial dibedakan 

lagi menjadi dua jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Perbedaan 

tersebut membuat kegiatan dari Bank Indonesia, Bank Umum dan Bank Perkreditan 

Rakyat berbeda pula. 

Bank sentral memegang peran khusus dan penting disetiap negara. Bagi negara 

yang menggunakan uang sebagai alat transaksi perekonomiannya, maka memiliki bank 

sentral menjadi suatu keharusan. Karena bank sentral merupakan bank pemerintah yang 

tugas utamanya mengatur jumlah uang beredar melalui sistem pembayarannya. 

Disamping itu, bank sentral juga memiliki tugas lainnya sebagai pendukung dari tugas 

utamanya, yaitu (Manurung dan Rahardja, 2004): 

a. Agen fiskal pemerintah (fiscal agent of government) 

b. Banknya bank (banker of bank): lender of the last resort 

c. Penentu kebijakan moneter (monetary policy maker) 

d. Pengawasan, evaluasi dan pembinaan perbankan (supervision, examination and 

regulation of members bank) 

e. Penanganan transaksi giro (clearing and collection of checks) 

f. Riset-riset ekonomi (economic reaserch) 
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Bank sentral di indonesia adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia juga memiliki 

hak monopoli dalam mencetak dan mengedarkan uang kertas dan uang logam (uang 

kartal) 

Bank Indonesia juga memiliki tugas lainnya yang menunjang tercapainya 

stabilitas nilai rupiah, antara lain (Manurung dan Rahardja, 2004): 

a. Mengatur dan mengawasi bank 

b. Riset-riset ekonomi 

c. Transaksi kliring 

d. Agen fiskal pemerintah 

Berbeda dengan bank sentral yang  fungsinya utamanya mengelola sistem 

pembayaran dan mengatur jumlah uang beredar, bank umum merupakan bank yang 

memiliki kegiatan paling banyak dan paling luas, yaitu (Manurung dan Rahardja, 2004) : 

a. Menghimpun dana dari masyarakat (funding), berupa: giro (demand deposit), 

tabungan (saving deposit) dan deposito berjangka (time deposit); 

b. Menyalurkan dana ke masyarakat (lending), dalam bentuk antara lain: kredit investasi, 

kredit modal kerja dan kredit perdagangan; 

c. Memberikan jasa-jasa lainnya (services) seperti: transfer (kiriman uang), kliring 

(clearing), letter of credit (L/C), menerima setoran-setoran, melayani pembayaran-

pembayaran; 

d. Kegiatan dipasar modal: penjamin emisi (underwriter), penjamin (guarrantor), wali 

amanat (trustee), pedagang sekuritas (dealer). 
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Taswan (2010) menambahkan, bahwa kegiatan bank umum konvensional terdiri 

dari tujuh belas macam, diantaranya: 

1. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan 

atas nama perintah nasabahnya. 

2. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan 

nasabah 

3. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank 

lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel 

unjuk, cek atau sarana lainnya. 

Bank umum memiliki kegiatan yang tidak jauh berbeda dengan bank perkreditan 

rakyat. Perbedaannya hanya terletak pada ruang lingkup kegiatan dan wilayah 

operasionalnya. Bank perkreditan rakyat tidak diizinkan untuk melakukan transaksi lalu 

lintas giral, berbeda dengan bank umum yang dapat melakukan transaksi kliring dan juga 

dapat menciptakan uang giral. Dengan kata lain, kegiatan dari bank perkreditan rakyat 

tidak mempengaruhi jumlah uang beredar di Indonesia. Dan ruang lingkup kegiatan 

usaha bank perkreditan rakyat lebih sempit jika dibandingkan dengan bank umum. 

Berikut ini dijelaskan kegiatan-kegiatan utama dari bank perkreditan rakyat (Manurung 

dan Rahardja, 2004): 

1. Menghimpun dana berupa simpanan tabungan dan simpanan deposito 

2. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit 

perdagangan 

 Analisis Faktor-Faktor..., Sumayah, Ak.-Ibs, 2013



19 
 

3. Larangan-larangan bagi bank perkreditan rakyat ialah menerima simpanan berupa 

giro, mengikuti kliring, melakukan kegiatan valuta asing, melakukan kegiatan 

perasuransian. 

Bank perkreditan rakyat tidak hanya dibatasi dalam hal ruang lingkup 

kegiatannya, tetapi juga dalam hal wilayah operasionalnya. Bank perkreditan rakyat 

boleh beroperasi di wilayah kecamatan dan pedesaan. Bank perkreditan rakyat 

diperbolehkan beroperasi di wilayah provinsi jika bank mampu meningkatkan modal 

disetor menjadi minimal dua miliar rupiah (Manurung dan Rahardja, 2004) 

 

2.2 Kredit 

Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu credere yang berarti kepercayaan. Kredit 

juga berasal dari bahasa latin yaitu creditum yang berarti kepercayaan akan kebenaran. 

Kata-kata tersebut memiliki makna bahwa harus adanya rasa kepercayaan yang 

melandasi setiap kegiatan perkreditan. Karena, jika tidak ada rasa kepercayaan, maka 

tidak akan ada calon nasabah yang menyepakati kredit dan pemberian kreditpun tidak 

akan terjadi (Taswan, 2010). 

Secara umum, pengertian kredit diambil dari Undang-Undang  No.10 Tahun 1998 

tentang Perbankan (Revisi UU No. 14 tahun 1992) yang mengatakan bahwa “kredit 

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan pemberian bunga”. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat 

beberapa unsur didalam kegiatan perkreditan, antara lain adanya unsur kepercayaan, 
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persetujuan, penyerahan,  waktu, pendapatan, dan pelunasan. Dalam rentan waktu antara 

persetujuan dan pelunasan didalamnya juga terdapat unsur risiko. Apabila kredit mampu 

dikembalikan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, maka bank akan 

mendapatkan keuntungan. Namun, apabila yang terjadi adalah sebaliknya, dimana 

debitur tidak mampu mengembalikan kredit sesuai kesepakatan maka bank harus 

menanggung risiko kredit macet. 

Menurut Kasmir (2008), pihak bank memiliki syarat tertentu yang harus dipenuhi 

dalam menyalurkan kredit, antara lain : 

1. Jenis kredit yang dibutuhkan 

2. Jumlah yang diinginkan 

3. Jangka waktu pinjaman 

4. Cara pengembalian pinjaman tersebut 

5. Jaminan yang dimiliki 

6. Laporan keuangan beberapa periode 

7. Kelayakan usaha 

8. Persyaratan lainnya 

Sedangkan menurut Manurung dan Rahardja (2004), kredit yang diberikan harus 

memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut, yaitu : jangka waktu, ada tidaknya jaminan, 

segmen usaha, tujuan, penggunaan, dan kredit non kas. 
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2.2.1 Tujuan Kredit 

Bank yang merupakan lembaga intermediasi berorientasi laba, diharuskan 

menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan proses pemberian kredit. Hal ini 

dimaksudkan agar bank dapat menyalurkan kredit secara tepat sasaran sesuai dengan 

tujuan dari pemberian kredit. Sasaran yang dituju ialah agar kredit yang disalurkan 

tesebut aman, terarah dan juga dapat menghasilkan pendapatan maksimal bagi bank. 

Aman berarti bank dapat menerima kembali nilai ekonomis yang telah diserahkan 

sebelumnya, terarah artinya pengelolaan kredit harus sesuai dengan perencanaan kredit 

yang telah ditetapkan diawal, sedangkan menghasilkan berarti penyaluran kredit dapat 

memberikan hasil berupa keuntungan bagi bank, perusahaan tersebut maupun bagi 

masyarakat umum (Taswan, 2010). 

Tujuan utama pengelolaan kredit menurut Manurung dan Rahardja (2004) ialah 

agar kesehatan dan kinerja bank dapat meningkat sejalan dengan peningkatan kuantitas 

dan kualitas kredit. Parameter dari kuantitas kredit ialah dari jumlah dan juga tingkat 

pertumbuhan kredit yang disalurkan sedangkan parameter kualitas kredit ialah dapat 

diukur dari jumlah dan porsi kredit macet atau kredit bermasalahnya (non performing 

loan) 

Menurut Taswan (2010), tujuan dari pemberian kredit akan memberikan manfaat 

bagi : 

a. Bagi bank, kredit diharapkan menjadi sumber utama pendapatan bank dan juga dapat 

menjadi pendorong peningkatan penjualan produk bank lainnya. selain itu, kredit juga 

digunakan sebagai instrumen dalam mengukur dan memelihara likuiditas, solvabilitas 

dan juga rentabilitas bank. 
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b. Bagi debitur, penyaluran kredit diharapkan mampu meningkatkan daya saing usaha 

dan mampu memperlancar usahanya. 

c. Bagi masyarakat, pemberian kredit oleh bank diharapkan mampu meningkatkan 

perekonomian daerah dan membuka lapangan kerja baru yang mampu menyerap 

banyak tenaga kerja sehingga kegiatan ekonomi masyarakat menjadi meningkat. 

d. Bagi negara, kredit digunakan sebagai alat dalam mengatur moneter suatu negara. 

Melalui kebijakan moneter, pemerintah dapat mempengaruhi restriksi maupun 

ekspansi kredit. 

Menurut Kasmir (2008), perusahaan memiliki pertimbangan utama dalam 

memperoleh kredit, yaitu karena memang dana tersebut sangat dibutuhkan bagi 

perusahaan. Artinya, perusahaan harus benar-benar memperhitungkan berapa dana yang 

dibutuhkan dalam mengelola usahanya, agar tidak ada dana yang menganggur sedangkan 

perusahaan tetap harus membayar beban bunga dari kredit tersebut. 

2.2.2 Unsur-unsur Kredit 

Menurut Kasmir (2008), pemberian kredit harus mengandung unsur-unsur berikut 

ini: 

1. Kepercayaan 

Kepercayaan dimaksudkan bahwa pihak bank yakin dan percaya kepada nasabah jika 

suatu hari nanti kredit yang disalurkan mampu dikembalikan sesuai dengan 

kesepakatan yang telah disepakati. Keyakinan ini didasari atas kepercayaan bank 

bahwa nasabah memiliki niat baik untuk menunaikan kewajibannya. 
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2. Kesepakatan 

Selain adanya unsur kepercayaan diawal penyaluran kredit, selanjutnya ialah akan ada 

kesepakatan antara bank sebagai pemberi kredit dengan nasabah sebagai penerima 

kredit. Kesepakatan ini terkait dengan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. 

Kesepakatan yang telah disepakati bersama tersebut tertuang dalam akad kredit dan 

kemudian ditandatangani oleh bank dan nasabah. Akad kredit tersebut harus 

dilaksanakan dan dipatuhi bersama.  

3. Jangka waktu 

Unsur lain yang terkandung dalam kredit ialah jangka waktu. Setiap Kredit yang 

diberikan memiliki jangka waktu. Jangka waktu disini maksudnya ialah kapan waktu 

pengembalian fasilitas kredit yang diberikan (sesuai dengan kesepakatan). Jangka 

waktu tersebut umumnya berjangka pendek, menegah dan panjang. 

4. Risiko (degree of risk) 

Adanya jangka waktu pengembalian akan mengakibatkan munculnya suatu risiko 

tidak kembalinya atau tidak tertagihnya suatu kredit. Hal itu yang dinamankan kredit 

macet. Banyak penyebab yang mengakibatkan suatu kredit menjadi macet, diantara 

nya disebabkan oleh unsur kesengajaan maupun unsur ketidaksengajaan. Sengaja 

berarti, nasabah memiliki karakter yang buruk karena dengan sengaja berniat tidak 

mengembalikan kredit tersebut. Sedangkan tidak sengaja berarti, nasabah tidak 

memiliki niat untuk tidak mengembaliakan kredit tersebut hanya saja nasabah belum 

memiliki kemampuan untuk mengembalikannya dikarenakan nasabah mengalami 

kerugian yang besar akibat risiko bisnis maupun diakibatkan oleh bencana alam. 
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5. Balas jasa 

Balas jasa merupakan keuntungan yang diharapkan oleh bank atas fasilitas kredit 

yang disalurkannya. Balas jasa lebih kita kenal dengan sebutan bunga (bagi bank 

konvensional) dan bagi hasil (bagi bank syariah).  Bagi nasabah, balas jasa merupakan 

imbalan yang diberikan kepada bank atas dana yang mereka dapatkan dan mereka 

kelola. 

2.2.3 Analisa kredit 

Untuk melancarkan dan memaksimalkan keberhasilan penyaluran kredit, maka 

bank perlu menerapkan beberapa prinsip dalam analisis kredit, yaitu (Manurung dan 

Rahardja, 2004): 

a. Prinsip 5C 

1. Karakter (Character) 

Karakter berarti sifat atau watak yang dimiliki oleh seseorang. Sifat atau watak 

inilah yang pertama kali harus dianalisis untuk mengetahui apakah calon debitur 

memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi janji yang telah disepakati dan 

melunasi kewajibannya sesuai jadwal dalam kondisi apapun. Unsur yang 

terkandung dalam karakter ialah kemampuan membayar dan keinginan 

membayar. 

2. Kapasitas (Capacity) 

Kapasitas berarti berkaitan dengan kemampuan calon debitur dalam melunasi 

kewajiban kreditnya sesaui jadwal yang disepakati. Penilaiannya dilakukan 

berdasarkan analisis financial. 
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3. Modal (Capital) 

Penilaian atas modal dilakukan untuk menilai apakah calon debitur memiliki 

kekuatan permodalan yang cukup dalam membiayai kreditnya. Besar kecilnya 

modal calon debitur menunjukkan besar kecilnya kemampuan dan komitmen 

dalam mengelola usahanya. Modal yang diperhitungkan ialah modal netto (total 

asset dikurangi dengan total kewajiban) 

4. Jaminan (Collateral) 

Jaminan merupakan unsur yang sangat dibutuhkan oleh bank untuk menghindari 

dan mengurangi risiko kerugian dari kredit macet. Penilaian jaminan tidak hanya 

berdasarkan dari nilai finansialnya, tetapi juga berdasarkan kualitas aset yang 

dimiliki calon debitur. 

5. Kondisi (Condition) 

Kondisi ekonomi mencerminkan kondisi dari luar perusahaan yang 

dimungkinkan memberikan pengaruh besar terhadap keberhasilan usaha 

perusahaan. Kondisi ekonomi yang biasanya dipertimbangkan ialah kondisi 

ekonomi makro, baik domestik maupun dunia. 

b. Prinsip 7P 

1. Kepribadian (Personality) 

Penilaian kepribadian mencakup penilaian terhadap tingkah laku, sejarah hidup, 

sikap, emosi, dan tindakan calon debitur dalam menghadapi masalah. 
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2. Tujuan (Purpose) 

Penilaian terhadap tujuan calon debitur dalam mengajukan permohonan kredit 

dan besar nilai dari kreditnya. 

3. Prospek (Prospect) 

Penilaian terhadap prospek usaha yang dirancang oleh debitur, baik jangka 

pendek maupun jangka panjang. 

4. Pembayaran (Payment) 

Penilaian terhadap cara calon debitur dalam melunasi kreditnya, dari mana 

sumber dana dan tingkat kepastiannya. 

5. Tingkat Keuntungan (Profitability) 

Penilaian terhadap seberapa besar keuntungan yang akan didapatkan oleh calon 

debitur dan bagaimana trendnya. 

6. Perlindungan (Protection) 

Penilaian terhadap bagaimana cara calon debitur melindungi usahanya. Apakah 

melakukan jaminan barang atau asuransi. 

7. Parti (Party) 

Bertujuan untuk mengklasifikasikan calon debitur berdasarkan modal, loyalitas 

dan karakter. pengklasifikasian ini nantinya akan menentukan perlakuan bank 

dalam memberikan fasilitas kredit. 

 

 Analisis Faktor-Faktor..., Sumayah, Ak.-Ibs, 2013



27 
 

c. Prinsip 3R 

1. Tingkat pengembalian usaha (Return) 

2. Kemampuan membayar kembali (Repayment) 

3. Kemampuan menanggung risiko (Risk Bearing Ability) 

 

2.3 Kredit Bermasalah 

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. Secara garis besar, klasifikasi kredit-kredit tak lancar adalah 

sebagai berikut (Manurung dan Rahardja, 2004): 

1. Kredit Kurang Lancar 

Untuk kredit non KPR, terdapat indikasi tunggakan angsuran pokok dari waktu yang 

seharusnya. Misalnya untuk kredit yang masa angsurannya bulanan terdapat 

tunggakan satu bulan tetapi belum sampai dua bulan. Sedangkan untuk kredit yang 
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angsurannya setiap enam bulan, terdapat tunggakan namun belum sampai melampaui 

dua belas bulan. 

Untuk kredit BPR, terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui enam bulan 

tetapi belum melebihi sembilan bulan. 

2. Kredit yang diragukan 

Kredit yang diragukan merupakan kredit kurang lancar, tetapi kredit tersebut dapat 

diselamatkan dengan agunannya ≥ 75% utang debitur, atau kredit yang tidak dapat 

diselamatkan tetapi agunannya masih ≥100% utang debitur. 

3. Kredit macet 

Kredit macet diindikasikan dengan kredit yang sejak ± 21 bulan dikategorikan 

diragukan, belum ada pelunasan atau upaya penyelamatan kredit. Kredit tersebut 

penyelesaiannya telah diserahkan ke pengadilan negeri atau badan urusan piutang 

negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian rugi kepada perusahaan asuransi 

kredit. 

 

2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah 

Kredit bermasalah muncul disebabkan oleh beberapa sebab, antara lain 

disebabkan karena faktor internal (baik dari kesalahan bank maupun kesalahan nasabah) 

dan juga faktor eksternal (terjadi resesi ekonomi, adanya kejutan dari sisi penawaran 

seperti naiknya harga minyak mentah yang melanda negara-negara maju ditahun 1974 

atau terjadinya krisis multidimensi yang terjadi di Indonesia tahun 1997-1998). Berikut 
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ini dijelaskan secara detail faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah 

(Manurung dan Rahardja, 2004) : 

a. Faktor Internal Bank 

1. Manajemen 

Faktor internal pertama yang menyebabkan kredit bermasalah ialah adanya 

kelemahan dalam manajemen. Kelemahan ini disebabkan oleh buruknya struktur 

organisasi sehingga tidak dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang 

akurat dan objektif. Kesalahan-kesalahan manajemen yang muncul dan menyebabkan 

kredit bermasalah, antara lain: 

- Kelemahan pada sistem manajemen informasi, jaringan kerja dan informasi 

berakibat pada pengambilan keputusan yang tidak didasarkan oleh informasi yang 

cukup dan memadai serta berkualitas tentang calon debitur. 

- Prosedur operasional dan kebijakan yang tidak jelas didalam organisasi juga dapat 

menjadi penyebab terjadinya pengambilan keputusan yang sepihak dan tidak sesuai 

dengan prosedur. Akibatnya, pertimbangan dalam pemberian kredit tidak 

melibatkan para ahli dan orang-orang yang berkompeten dibidangnya. 

2. Sumber Daya Manusia 

Faktor internal lain yang berakibat pada kredit bermasalah ialah faktor sumber 

daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sering muncul dalam 

penyaluran kredit. Masalah yang terkait dengan sumber daya manusia antara lain 

menyangkut kualias SDM yang rendah yang dilihat dari latar belakang dan tingkat 
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pendidikannya serta pengalaman dalam bekerja. Kesalahan-kesalahan yang timbul 

akibat kelemahan dari SDM ialah: 

- Jaminan atau agunan yang dimiliki debitur dinilai terlalu tinggi. Hal ini disebabkan 

karena rendahnya penguasaan para staf kredit tentang jenis dan pengetahuan aset 

yang diagunkan. 

- Terjadi kesalahan dalam melakukan analisa kredit yang disebabkan oleh rendahnya 

kompetensi yang dimiliki oleh para staf kredit dan juga pimpinan bank. Selain itu, 

kesalahan analisa kredit juga disebabkan adanya masalah integritas oleh para staf 

kredit, yang mana mereka melakukan manipulasi data agar kredit yang 

ditanganinya disetujui dan mereka mendapat balas jasa yang telah diperjanjikan 

sebelumnya.  

- Bank tidak mampu melakukan monitoring pasca pemberian kredit terhadap 

debitur. Bank juga tidak mampu memperkirakan masalah yang dihadapi debitur. 

Hal tersebut disebabkan karna adanya kelemahan pada kemampuan teknis dan 

komunikasi. 

Menurut Ketut Rindjin (2000), faktor internal bank yang menjadi penyebab kredit 

bermasalah ialah: 

1. Kualitas Pejabat bank 

Sebagai pejabat bank tentunya mereka dituntut untuk dapat kerja secara 

profesional. Namun dalam prakteknya ada pejabat bank yang memiliki kualitas buruk 

dan tidak profesional. Buruknya kualitas kinerja pejabat (terutama yang berada di 
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bagian kredit) dapat menimbulkan masalah dalam proses penyaluran kredit 

sebagaimana mestinya. 

2. Persaingan antar bank 

Peningkatan jumlah bank yang berada di Indonesia menyebabkan adanya 

peningkatan persaingan dalam mendapatkan nasabah. Untuk dapat memenangkan 

persaingan ini, setiap bank berlomba-lomba memberikan pelayanan terbaiknya 

kepada nasabah maupun calon nasabah. Kondisi ini menimbulkan masalah bagi bank, 

karena bank dapat saja melakukan penilaian secara spekulatif dengan memberikan 

fasilitas kredit secara mudah terhadap nasabahnya tanpa memperdulikan aturan-aturan 

yang telah dibuat oleh bank maupun oleh regulator, Bank Indonesia.  

3. Hubungan kedalam 

Yang dimaksud hubungan kedalam ialah hubungan bank dengan perusahaan-

perusahaan yang tergabung dalam kelompoknya dan juga hubungan bank dengan 

pengurus maupun dengan pemegang saham. Hubungan yang seperti ini biasanya 

terjadi dalam bank swasta. 

Hubungan ini membuat bank menjadi tidak objektif dalam menyalurkan kredit. 

Bank cendrung memberikan kemudahan bagi perorangan maupun kelompok yang 

memiliki “hubungan” dengan bank. Hal tersebut memungkinkan bank untuk 

meloloskan pemberian kredit terhadap usaha-usaha yang sebenarnya kurang layak 

untuk dibiayai dan dapat saja menimbulkan kredit bermasalah dikemudian hari. 
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4. Pengawasan 

Pengawasan merupakan salah satu faktor yang harus dilakukan bank dalam 

proses penyaluran kredit sampai keproses pelunasan kredit. Jika pengawasan yang ada 

dibank lemah, maka akan berdampak pada terjadinya pelanggaran-pelanggaran 

terhadap prinsip-prinsip perbankan. 

b. Faktor Internal Perusahaan 

Kredit bermasalah tidak hanya disebabkan oleh pihak internal bank, namun juga 

dapat disebabkan karena adanya kesalahan-kesalahan yang terjadi dari pihak internal 

perusahaan. Kesalahan-kesalahan tersebut antara lain (Manurung dan Rahardja, 2004) : 

- Nasabah berani mengambil risiko dengan memasuki bisnis baru yang sebelumnya 

belum pernah ditangani. Hal ini dapat dikarenakan pimpinan yang terlalu berambisius 

dan memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan 

- Nasabah tidak disiplin dalam menggunakan dan mengelola dana kredit yang sesuai 

dengan persetujuan awal. Sehingga dana tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak 

produktif dan tidak berhubungan dengan proposal usahanya. 

- Adanya campur tangan yang besar dari pemilik perusahaan dalam pengambilan 

keputusan sehingga dapat merusak suasana kerja dan menimbulkan konflik internal. 

Menurut Ketut Rindjin (2000), faktor internal perusahaan yang menjadi penyebab 

kredit bermasalah ialah: 

- Nasabah menyalahgunakan kredit yang diperolehnya. 

- Nasabah kurang mampu mengelola usahanya. 
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- Nasabah memiliki niat tidak baik. 

Menurut Taswan (2010), faktor-faktor yang menjadi penyebab kredit bermasalah 

dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dua faktor 

internal yang menjadi penyebab kredit bermasalah, antara lain: 

- Kemampuan yang kurang tajam dalam melakukan analisis kredit. Pada saat bank 

melakukan analisa kredit seharusnya bank melakukan analisa secara mendalam dan 

tajam mengenai segala hal tentang calon debitur sehingga bank dapat memutuskan 

apakah usaha calon debitur memang benar-benar layak untuk dibiayai atau tidak. 

- Bank tidak memiliki sistem pengawasan dan administarsi kredit yang tertib sehingga 

tidak mampu memantau penggunaan kredit dan perkembangan usaha debitur. 

Sedangkan faktor eksternal yang dapat menyembabkan kredit bermasalah antara 

lain: 

- Adanya persaingan yang sangat ketat dan debitur tidak mampu menghadapi 

persaingan tersebut dikarenakan buruknya kualitas barang yang dimilikinya, harga 

produk yang terlalu tinggi, jaringan distribusi yang buruk dan promosi yang kurang 

tepat pada sasaran. 

- Adanya gejolak dalam perekonomian negara sehingga tidak mampu mendukung 

perkembangan usaha debitur. Misalnya pada saat krisis di Amerika terjadi, 

menyebabkan ekspor melemah. 

- Penggunaan dana kredit yang menyimpang dari obyek pembiayaan. Hal ini biasanya 

terjadi pada debitur yang kurang disiplin dan hati-hati dalam mengelola uang 

perusahaan. 

 Analisis Faktor-Faktor..., Sumayah, Ak.-Ibs, 2013



34 
 

2.5 Indikator Kredit Bermasalah 

Pengindikasian kredit bermasalah sebenarnya dapat dilakukan sejak dini. 

Terdapat beberapa indikasi yang dapat digunakan sebagai petunjuk dalam melihat 

adanya kredit bermasalah. Bank dapat mencegah dan mengurangi kerugian yang akan 

dialami dengan memperhatikan indikasi tersebut. berikut ini adalah beberapa indikator 

penting dalam menilai kredit bermasalah (menurut Manurung dan Rahardja, 2004) : 

1. Kemunduran Usaha debitur 

Kemunduran usaha merupakan salah satu indikator dari kredit bermasalah. 

Kemunduran usaha tersebut dapat telihat dari rendahnya arus kas masuk dari apa yang 

telah direncanakan. Kemunduran tersebut disebabkan oleh faktor eksternal maupun 

internal. Jika perekonomian baik, maka kemunduran dari usaha debitur menandakan 

adanya masalah internal dalam perusahaannya. 

2. Perubahan sikap debitur kepada bank 

Perubahan sikap debitur yang cenderung menghindar dan menyembunyikan suatu 

informasi yang seharusnya diberikan kepada pihak bank merupakan suatu indikator 

adanya potensi kredit bermasalah. 

3. Permintaan kredit yang melebihi batas maksimal (overdraft) 

Indikator lainnya ialah adanya permintaan kredit yang sudah melampaui batas 

maksimal. Hal ini menunjukkan kemungkinan adanya penurunan dari usaha debitur 

karena dana yang disalurkan oleh bank tidak bisa lagi mencukupi untuk menjalankan 

usaha debitur. Sehingga mendorong debitur untuk mengajukan permohonan permintaan 

kredit yang melebihi batas. 
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4. Keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan bunga 

Keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan bunga merupakan indikator yang 

terlihat jelas bahwa adanya gangguan terhadap arus keuangan perusahaan. 

5. Penundaan yang tidak biasanya (abnormal) 

Penundaan abnormal ini diakibatkan kondisi keuangan perusahaan terus menerus 

mengalami penurunan. Sehingga perusahaan melakuakan penundaan pembayaran selama 

berbulan-bulan atau beberapa tahun lebih lambat dari jadwal yang seharusnya. 

6. Trend laporan keuangan yang terus memburuk 

Laporan keuangan mencerminkan keadaan atau kondisi keuangan perusahaan. 

Trend dalam laporan keuangan ditunjukkan dengan adanya perubahan-perubahan yang 

terjadi terhadap akun-akun yang ada dalam laporan laba rugi maupun laporan neraca. 

Trend yang buruk menunjukkan perubahan akun kewajiban yang terus membengkak dan 

akun piutangnya terus memburuk. Selain itu membengkaknya biaya produksi serta tidak 

tercapainya target produksi atau penjualan merupakan indikator dalam kredit 

bermasalah. 

7. Pergantian manajemen (secara mendadak) 

Pergantian dari manajemen secara mendadak adalah hal yang perlu diperhatikan 

oleh bank. Hal tersebut dapat menunjukkan adanya konflik internal didalam perusahaan 

yang dapat mengakibatkan produktivitas perusahaan menjadi menurun, semangat kerja 

melemah.  
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8. Kemunduran hubungan dengan pihak pemasok 

Indikasi lain dari kredit bermasalah ialah apabila pemasok tidak mau lagi 

memasok bahan baku atau faktor produksi kepada perusahaan. Artinya terjadi 

kemunduran hubungan antara perusahaan dan pihak pemasok. Keengganan dari pemasok 

tersebut dapat menunjukkan bahwa perusahaan mungkin tidak tepat waktu dan jumlah 

dalam membayar bahan baku dan faktor produksi yang telah dipasok oleh pemasok. Hal 

ini menunjukkan adanya masalah terhadap keuangan perusahaan. 

9. Memburuknya hubungan dengan karyawan 

Memburuknya hubungan dengan karyawan ditandai dengan malasnya karyawan 

dalam bekerja, membolos bahkan melakukan mogok kerja. Hal ini diakibatkan adanya 

ketidakpuasan karyawan terhadap perusahaan yang biasanya disebabkan oleh 

penunggakan gaji atau upah yang seharusnya dibayarkan perusahaan kepada karyawan. 

Menurut Taswan (2010), indikasi lain dari kredit bermasalah ialah : 

1. Turunnya perputaran nilai utang dan nilai persediaan, penurunan juga terjadi pada 

current ratio. Selain itu terjadi peningkatan aktiva tetap yang nilainya lebih besar 

dibandingkan dengan aktiva lancar. Adanya ekspansi yang berlebihan dan terjadi 

penundaan pembayaran utang. 

2. Kredit yang disalurkan digunakan tidak sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. 

3. Sering terjadi saldo negatif pada mutasi giro debitur atau giro nya pasif. 

4. Adanya penarikan rekening simpanan debitur dalam jumlah yang besar atau ditarik 

secara sekaligus. 
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5. Terdapat tunggakan pokok dan bunga yang nilainya material. 

6. Nasabah seringkali menghindari bank bila dihubungi. 

7. Nasabah sering berpindah-pindah kantor 

8. Terjadi pergantian pengurus dan karyawan kunci secara berulang. 

9. Adanya kelemahan dalam manajemen, misalnya terjadinya konflik diantara pengurus. 

10. Pengurus sedang berada dalam perkara pidana atau adanya informasi gugatan hukum 

atau perkara lainnya dari pihak luar. 

11. Perusahaan debitur tidak mampu membayar pajaknya. 

12. Anak perusahaan debitur dilikuidasi oleh bank lain. 

 

2.6 Bank Size 

Size merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan 

(dalam hal ini ialah bank), antara lain total penjualan, rata-rata tingkat penjualan, dan 

total aktiva. (Widjadja, 2009 dalam Indra dan Wisnu, 2012 ).  

Ukuran bank merupakan suatu skala, dimana besar kecilnya perusahaan 

diklasifikasikan dengan berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar 

saham, dan lain-lain (Machfoedz, 1994). 

Dalam penelitian ini, besarnya ukuran bank dilihat berdasarkan besarnya total 

asset yang dimiliki bank. Assets menunjukkan jenis aktiva yang digunakan dalam 

melakukan aktivitas operasional perusahaan. Peningkatan nilai assets yang diikuti 
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dengan meningkatnya hasil operasi akan semakin menambah kepercayaan pihak 

eksternal terhadap bank. Peningkatan rasa kepercayaan pihak eksternal terhadap bank, 

memungkinkan kreditor tertarik menanamkan dananya ke dalam bank (Weston dan 

Brigham, 1994, dalam Jaelani dan Idrus, 2001 dalam Diah, 2012). 

Variabel ukuran bank diukur dengan menggunakan logaritma natural (Ln) dari 

total asset. Hal ini dikarenakan perbedaan besarnya total asset masing-masing bank. 

Selisih perbedaan nilai yang besar, dapat menyebabkan nilai menjadi ekstrim. Untuk 

menghindari timbulnya data yang tidak normal tersebut maka data total asset perlu di Ln 

kan (Diah, 2012). Variabel ukuran bank dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

Ukuran Bank (Size) = LnTotalAktiva 

 

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

memperlihatkan strategi dan bentuk kegiatan dari manajemen yang berkaitan dengan 

tempat pengumpulan dana, yaitu meliputi kas, rekening pada Bank Sentral, aktiva tetap, 

pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Manajemen aktiva bank menurut Raflus 

(1996) dalam Dahlan Siamat (2005), ialah proses perencanaan dan pengawasan secara 

terkoordinasi dan konsekuen dari kegiatan operasi bank dengan selalu memperhatikan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik faktor yang berasal dari internal bank 

maupun dari luar bank. Dari pengertian tersebut, dapat dijabarkan bahwa pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan sisi assets atau aktiva bank 

harus memperhitungkan pula sisi liabilities bank. Karena kebijakan yang diambil dari 

salah satu sisi neraca bank akan mempengaruhi sisi neraca lainnya (Dahlan Siamat, 

2005). 
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2.7 Loan to Deposit Ratio 

Loan to Deposit Ratio merupakan salah satu dari rasio keuangan bank yang 

berkaitan dengan aspek likuiditas. Menurut Kasmir (2008), “rasio likuiditas bank 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih”. Dengan kata lain, rasio likuiditas 

merupakan indikator untuk mengetahui seberapa likuid bank dalam memberikan 

pelayanan kepada nasabah. 

Loan to Deposit Ratio adalah rasio yang digunakan oleh bank dalam mengukur 

komposisi dari pinjaman (kredit) yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana 

masyarakat dan modal bank itu sendiri yang digunakan (Kasmir, 2008). Menurut 

Dendawijaya (2005), Loan to Deposit ratio merupakan nilai dari perbandingan antara 

jumlah kredit yang disalurkan bank dengan dana yang diterima bank. Dapat disimpulkan 

bahwa loan to deposit ratio adalah ratio yang digunakan oleh bank untuk mengukur dana 

pihak ketiga dan modal sendiri yang disalurkan dalam bentuk pinjaman (kredit). Rasio 

LDR yang tinggi menunjukkan bahwa bank banyak menyalurkan dananya dalam bentuk 

kredit. Semakin tinggi nilai kredit maka akan semakin tinggi rasio LDR dan bank 

semakin berpeluang menghadapi risiko kredit bermasalah. 

Menurut Taswan (2010), rasio LDR merupakan perbandingan dari dana yang 

disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dengan jumlah dana pihak ketiga dan 

modal sendiri. Dana pihak ketiga merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat dalam 

bentuk giro, tabungan, deposito dan simpanan lainnya.  
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Rasio Loan to Deposit Ratio dirumuskan sebagai berikut : 

 

 

 

2.8 Capital Adiquacy Ratio 

Capital Adiquacy Ratio merupakan salah satu dari rasio keuangan bank yang 

berkaitan dengan aspek solvabilitas. Menurut Kasmir (2008), “rasio solvabilitas bank 

merupakan ukuran kemampuan bank dalam mencari sumber dana untuk membiayai 

kegiatannya.” Rasio ini juga dapat memperlihatkan kekayaan bank dan seberapa efisien 

manajemen bank dalam mengelola keuangan. 

Capital Adiquacy Ratio digunakan untuk mengukur permodalan dan cadangan 

dari penghapusan dalam menanggung risiko kredit, yaitu risiko gagal tertagihnya pokok 

dan bunga kredit. Rasio CAR digunakan untuk melihat seberapa besar penurunan dari 

aset bank yang masih dapat tertutupi oleh modal bank itu sendiri. Nilai rasio CAR yang 

semakin tinggi menunjukkan semakin baik kondisi dari sebuah bank (Ali, 2004 dalam 

Adisaputra, 2012).  

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 

1993, sejak akhir tahun 1995 rasio CAR yang harus dipenuhi oleh bank minimal 8%, dan 

sejak akhir tahun 1997 CAR yang harus dipenuhi minimal 9%.  

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI 2001 besarnya nilai rasio CAR 

yang harus dipenuhi perbankan untuk saat ini adalah minimal 8%, sedangkan dalam 

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) untuk dapat menjadi bank jangkar Bank Umum 
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harus memiliki CAR minimal 12%. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 

6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 rasio CAR dirumuskan sebagai berikut : 

 

 

Modal yang dimaksud ialah modal inti dan modal pelengkap. 

 

2.9 Gross Domestic Product 

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

pasar suatu barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya suatu negara selama 

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). Ada 

dua tipe Gross Domestic Product, yaitu:  

1. Gross Domestic Product dengan harga berlaku atau GDP nominal, yaitu nilai dari 

barang dan jasa yang dihasilkan oleh  suatu negara dalam kurun waktu tahun tertentu 

dinilai menurut harga yang berlaku pada tahun tersebut.  

2. Gross Domestic Product dengan harga tetap atau GDP riil, yaitu nilai dari barang dan 

jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam suatu tahun dinilai menurut harga yang 

berlaku pada suatu tahun tertentu yang seterusnya digunakan untuk menilai barang 

dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun lain.  

Menurut Sukirno dalam Diyanti (2012), pertumbuhan ekonomi dapat 

dicerminkan dari pertumbuhan GDP,  tingkat pertumbuhan GDP yang dimaksud ialah 
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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.  

Gross Domestic Product dalam penelitian ini diukur dengan pengukuran rasio 

pertumbuhan Gross Domestic Product dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

2.10 Inflasi 

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

pertumbuhan dalam jumlah uang beredar. Ketika bank sentral meningkatkan jumlah 

uang 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 
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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).  

 

2.11 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 

2.11.1 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. 

2.11.2 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 
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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. 

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, 
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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). 

2.11.3 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 
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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. 

2.11.4 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 

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). 
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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. 
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2.11.5 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 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 
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keterlambatan dalam pembayaran angsuran kredit akan menyebabkan kualitas dari kredit 

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

2006). 

 

2.12 Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Non Performing Loans telah 

banyak dikemukakan, diantaranya yaitu: 

1. Penelitian oleh Tendai Joseph, Mabvure et all (2012 vol 4, no7 ). Yang berjudul “ 

Non Performing loans in Commercial Banks: A case of CBZ Bank Limited In 

Zimbabwe”. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui penyebab non-

performing loan di Zimbabwe. Penelitian ini berada pada tahun 2009-2011. Penelitian 

ini merupakan penelitian studi kasus pada CBZ Bank Limited. Wawancara dan 

kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini. Jumlah sampel 

yang diwawancarai berjumlah 30 orang. Penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor 

eksternal lebih banyak menyebabkan kredit bermasalah di CBZ Bank Limited. 

Faktor-faktor utama yang menyebabkan kredit bermasalah adalah bencana alam, 

kebijakan pemerintah dan integritas peminjam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kredit bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Pada CBZ Bank 

Limited, faktor internal seperti kebijakan kredit yang buruk, analisis kredit yang 

lemah, pemantauan kredit yang buruk, manajemen risiko tidak memadai dan pinjaman 

insider memiliki pengaruh yang terbatas terhadap kredit bermasalah. Temuan 

penelitian menyoroti pada faktor eksternal yaitu bencana alam, kebijakan pemerintah 

dan integritas peminjam sebagai faktor utama yang menyebabkan kredit bermasalah 
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di CBZ Bank Limited. Temuan menunjukkan bahwa adanya trend peningkatan kredit 

bermasalah sejak adopsi multicurrency tahun 2009. 

 

2. Penelitian yang dilakukan oeh Syeda Zabeen Ahmed tahun 2006. Judul dari penelitian 

ini ialah “An investigation of the relationship between Non-performing Loans, 

Macroeconomic Factors, and Financial Factors in context of Private Commercial 

Banks in Bangladesh”. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

Non-performing Loans, Faktor Ekonomi Makro, dan faktor Keuangan. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah enam belas bank komersial swasta terdaftar di 

Bursa Efek Dhaka. Periode penelitian ialah 2003-2006. Model dasar yang digunakan 

NPAj, t = F (Et, ToCj, Bj). Dengan  NPAj, t = jth bank’s gross non-performing assets 

to gross advances in period t; Et = macroeconomic environment captured through the 

growth rate of aggregate economic activity (GDP) by contemporaneous and one-year 

lagged term; ToCj = Terms of credit (ToC) as defined over bank’s loan maturity (M), 

interest rate (R), and collateral value (S); Bj = Bank specific indicators as measured 

by bank size (A), credit-deposit ratio (CDR) representing credit orientation of 

individual bank, and loan exposure to priority sector (P). Hasil dari penelitian ini 

ialah membuktikan bahwa bank size dan horizon of loan maturity berpengaruh negatif 

terhadap non-performing loan. Sedangkan variabel lainnya dianggap tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap non-performing loan. 

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Anin Diyanti pada tahun 2012. Judul dari penelitian 

ini ialah ”Analisis pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap terjadinya Non 

Performing Loan (Studi kasus Bank Komersial yang menyediakan kredit 

Kepemilikan Rumah periode 2008-2012). Tujuan dari penelitian ini ialah untuk 
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mengetahui faktor-faktor internal dan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap Non 

Performing Loan (studi kasus pada Bank Umum Konvensional di Indonesia yang 

menyediakan KPR di periode 2008 -2011). Penelitian ini dilakukan dengan metode  

purposive sampling. Sampel yang digunakan adalah 28 bank umum konvensional di 

Indonesia yang memberikan hipotek dalam periode 2008-2011. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Tahunan Perbankan 2008-2011. Metode 

analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui 

pengaruh Ukuran Bank, Loan Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), 

Produk Domestik Bruto (PDB) dan Inflasi terhadap Non Performing Loan (NPL) dari 

Umum Konvensional bank-bank di Indonesia yang menyediakan KPR di periode 

2008-2011. Model regresi berganda dalam penelitian ini ialah Y = b0 + b1X1 + b2X2 

+ b3X3 + b4X4 + b5X5 + e. Berdasarkan uji normalitas, multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas dan uji autokorelasi, tidak ada penyimpangan dari goodness of fit. 

Hal ini menunjukkan bahwa data yang tersedia telah memenuhi syarat untuk 

menggunakan model persamaan regresi linier. Dari analisis menunjukkan bahwa 

Ukuran Bank, Rasio Kecukupan Modal (CAR), Pertumbuhan Produk Domestik Bruto 

(PDB) dan Inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Non Performing Loan 

(NPL), sedangkan Loan Deposit Ratio (LDR) tidak berpengaruh signifikan. Prediktif 

kemampuan dari lima variabel untuk Non Performing Loan (NPL) dari 30,4%, 

sedangkan 69,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam 

model penelitian. 

4. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Adisaputra (2010). Penelitian ini berjudul 

“Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Non Performing Loan pada PT Bank 

Mandiri (Persero) TBK”. Penelitian ini betujuan untuk menguji pengaruh Loan To 
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Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio(CAR), Net Interest Margin (NIM), dan 

Efisiensi Operasi (BOPO) terhadap Non Performing Loan (NPL) sebagai proyeksi 

dari kinerja keuangan Bank Mandiri untuk meminimalisir masalah kredit yang terjadi 

dari periode Juni 2001 hingga Desember 2010.  Data yang digunakan dalam 

penelitian ini diperoleh dari Laporan Keuangan Publikasi setiap bulan Juni dan 

Desember Bank Mandiri periode Juni 2001 hingga Desember 2010 yang diterbitkan 

oleh Bank Indonesia. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah regresi 

berganda dan uji hipotesis menggunakan t-statistik untuk menguji koefisien regresi 

parsial serta f-statistik untuk menguji keberartian pengaruh secara bersama-sama 

dengan level of significance 5%. Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik yang 

meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji 

autokorelasi. Model Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 +e. Selama 

periode pengamatan menunjukkan bahwa data penelitian berdistribusi normal. 

Berdasarkan uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi tidak 

ditemukan variabel yang menyimpang dari asumsi klasik, hal ini menunjukkan bahwa 

data yang tersedia telah memenuhi syarat untuk menggunakan model persamaan 

regresi linier berganda. Hasil pengujian secara bersama-sama dimana variabel CAR, 

LDR, NIM dan BOPO memiliki pengaruh secara signifikan terhadap NPL pada PT. 

Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sedangkan hasil penelitian secara parsial menunjukkan 

bahwa variabel CAR, LDR dan BOPO berpengaruh positif dan signifikanterhadap 

NPL, sementara NIM berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap NPL. 

Dari ketiga variable yang signifikan, variable CAR dan BOPO mempunyai pengaruh 

yang besar terhadap ROA yaitu dengan koefisien 1,203% dan 0,651%. 
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5. Penelitian tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi NPL juga yang dilakukan oleh 

Muslim, 2012 yang berjudul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet 

(Kurang lancar, diragukan, dan macet) Pada UMKM Industri mebel di Kabupaten 

Jepara tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor 

pengelolaan pemasaran, tingkat persaingan, pengelolaan keuangan, pengelolaan teknis 

dan tingkat kebijakan pemerintah terhadap kredit macet dari UMKM (Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah) industri mebel di Kabupaten Jepara tahun 2012. Populasi dalam 

penelitian ini adalah sekitar 14.962 UMKM mebel di Jepara dan yang masuk dalam 

anggota APKJ (Asosiasi Perajin Kecil Jepara) sekitar 120 UMKM. Setelah melewati 

tahap purposive sampling terdapat 34 sampel pengusaha mikro, kecil, dan menengah 

yang mengalami kredit macet. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar 

kueisoner. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier 

berganda yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai 

pengaruh antara variabel. Dengan model penelitian Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + 

b4x4 + b5x5 + e. Sedangkan pengujian yang dilakukan untuk mengukur kuesioner 

digunakan uji reliabilitas dan uji validitas. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan uji hipotesis yaitu 

uji koefisien determinasi, uji F dan uji t. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari uji multikolonieritas, uji heterokedastisitas, uji normalitas, 

dan uji uji autokorelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengelolaan 

pemasaran berpengaruh negatif terhadap kredit macet UMKM industri mebel di 

Jepara, tetapi tidak signifikan. Variabel pengelolaan teknis berpengaruh negatif dan 

signifikan. Kemudian variabel tingkat persaingan dan tingkat kebijakan pemerintah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit macet UMKM indsutri mebel di 

Jepara. Sedangkan variabel pengelolaan keuangan berpengaruh positif tetapi tidak 
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signifikan terhadap kredit macet UMKM industri mebel di Jepara. Kemampuan 

prediksi dari kelima variabel tersebut terhadap kredit macet UMKM industri mebel di 

Jepara sebesar 86,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model 

penelitian. 

 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Hermawan Soebagio (2005) dengan judul “Analisis 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Non-Performing Loan (NPL) pada 

Bank Umum Konvensional”. Variabel dependen yang digunakan ialah Non-

Performing Loan dengan dan variabel independen adalah Nilai Kurs, Tingkat Inflasi, 

GDP, CAR, KAP, Tingkat Suku Bunga Kredit dan LDR. Metode penelitian yang 

digunakan adalah Metode Analisis Regresi Berganda. Sampel yang digunakan ialah 

seluruh bank umum komersial yangtelah mendapat ijin resmi dari Bank Indonesia 

pada periode September 2000-September 2004. Hasil penelitiannya adalah Nilai Kurs, 

Inflasi KAP, Tingkat Suku Bunga Kredit berpengaruh positif signifikan terhadap 

Non-Performing Loan, GDP berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Non-

Performing Loan dan CAR serta LDR mempunyai pengaruh negatif signifikan 

terhadap terjadinya Non-Performing Loan.  

 

 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

 
No Peneliti Variabel 

Dependen 

Variabel 

Independe

n 

Hasil Perbedaan 

Penelitian 

1 Tendai 

Joseph, 

Mabvur

e et all 

(2012) 

Non 

Performin

g Loan 

bencana 

alam, 

kebijakan 

pemerintah 

dan 

kredit bermasalah 

disebabkan kebijakan 

kredit yang buruk, 

analisis kredit yang 

lemah, pemantauan 

Variabel 

Independen yang 

digunakan, sampel 

penelitian dan 

periode penelitian 
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 integritas 

peminjam 

kredit yang buruk, 

manajemen risiko tidak 

memadai dan pinjaman 

insider memiliki 

pengaruh yang terbatas 

terhadap kredit, 

bencana alam, 

kebijakan pemerintah 

dan integritas peminjam 

serta model 

penelitian. 

2 Syeda 

Zabeen 

Ahmed 

(2006) 

Non 

Performin

g Loan 

GDP, Term 

of credit, 

loan 

maturity, 

interest rate, 

collateral 

value, bank 

size, CDR 

bank size dan horizon 

of loan maturity 

berpengaruh negatif 

terhadap non-

performing loan. 

Sedangkan variabel 

lainnya dianggap tidak 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap non-

performing loan 

Terdapat beberapa 

perbedaan dalam 

variabel 

independen yang 

digunakan, sampel 

penelitian dan 

periode penelitian 

serta model 

penelitian. 

3 Anin 

Diyanti 

(2012) 

Non 

Performin

g Loan 

Ukuran 

Bank, Rasio 

CAR, GDP, 

LDR dan 

inflasi 

Ukuran Bank, Rasio 

Kecukupan Modal 

(CAR), Pertumbuhan 

Produk Domestik Bruto 

(PDB) dan Inflasi 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap Non-

Performing Loan 

(NPL), sedangkan Loan 

Deposit Ratio (LDR) 

tidak berpengaruh 

signifikan 

Sampel penelitian 

dan periode 

penelitian. 

4 Adisap

utra 

(2010) 

Non 

Performin

g Loan 

LDR, CAR, 

NIM, 

BOPO 

pengujian secara 

bersama-sama dimana 

variabel CAR, LDR, 

NIM dan BOPO 

memiliki pengaruh 

secara signifikan 

terhadap NPL pada PT. 

Bank Mandiri (Persero) 

Tbk. Sedangkan hasil 

penelitian secara parsial 

menunjukkan bahwa 

variabel CAR, LDR dan 

BOPO berpengaruh 

positif dan 

signifikanterhadap 

Terdapat beberapa 

perbedaan dalam  

variabel 

independen yang 

digunakan, sampel 

penelitian dan 

periode penelitian 

serta model 

penelitian. 
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NPL, sementara NIM 

berpengaruh positif 

akan tetapi tidak 

signifikan terhadap 

NPL 

5 Muslim  

(2012) 

Non 

Performig 

Loan 

pengelolaan 

pemasaran, 

tingkat 

persaingan, 

pengelolaan 

keuangan, 

pengelolaan 

teknis dan 

tingkat 

kebijakan 

pemerintah 

pengelolaan pemasaran 

berpengaruh negatif 

tetapi tidak signifikan. 

Variabel pengelolaan 

teknis berpengaruh 

negatif dan signifikan. 

Kemudian variabel 

tingkat persaingan dan 

tingkat kebijakan 

pemerintah 

berpengaruh positif dan 

signifikan. Sedangkan 

variabel pengelolaan 

keuangan berpengaruh 

positif tetapi tidak 

signifikan 

Variabel 

Independen yang 

digunakan, sampel 

penelitian dan 

periode penelitian 

serta model 

penelitian. 

6 Herma-

wan 

Soeba-

gio 

(2005) 

Non 

Performin

g Loan 

Nilai Kurs, 

Tingkat 

Inflasi, 

GDP, CAR, 

KAP, 

Tingkat 

Suku Bunga 

Kredit dan 

LDR 

Nilai Kurs, Inflasi 

KAP, Tingkat Suku 

Bunga Kredit 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

Non-Performing Loan, 

GDP berpengaruh 

positif tidak signifikan 

terhadap Non-

Performing Loan dan 

CAR serta LDR 

mempunyai pengaruh 

negatif signifikan 

terhadap terjadinya 

NPL 

Terdapat beberapa 

perbedaan dalam 

variabel 

Independen yang 

digunakan, sampel 

penelitian dan 

periode penelitian 

 

 

2.13 Kerangka Berfikir 

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu : 

1. Mengumpulkan referensi jurnal-jurnal dari penelitian terdahulu 

2. Mengumpulkan data-data penunjang dalam membuat penelitian ini. 
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3. Mengolah data-data yang sudah diperoleh 

4. Menganalisis data tersebut 

5. Intrepretasi hasil 

6. Menyimpulkan penelitian 

 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Dependen : Non Performing Loan 

2. Variabel Independen : Bank Size, Loan to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, 

GDP dan Inflasi. 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Penelitian 

 

  

Sumber: Data diolah penulis  
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2.14 Rumusan Hipotesis  

Berdasarkan tujuan penelitian, rumusan masalah yang diajukan, telaah kajian 

teori penelitian terdahulu dari kerangka pemikiran, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

Hipotesis 1 :  

H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara size bank (SIZE) secara parsial 

terhadap non performing loan (NPL) perusahaan dalam sampel penelitian .  

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara size perusahaan (SIZE) secara parsial 

terhadap non performing loan (NPL) perusahaan dalam sampel penelitian.  

 

 

Hipotesis 2 :  

H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Loan to Deposit Ratio (LDR) secara 

parsial terhadap non performing loan (NPL) perusahaan dalam sampel penelitian.  

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Loan to Deposit Ratio (LDR) secara 

parsial terhadap non performing loan (NPL) perusahaan dalam sampel penelitian.  

 

Hipotesis 3 :  

H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Capital Adiquacy Ratio (CAR) 

secara parsial terhadap non performing loan (NPL) perusahaan dalam sampel 

penelitian .  

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Capital Adiquacy Ratio (CAR) secara 

parsial terhadap non performing loan (NPL) perusahaan dalam sampel penelitian.  
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Hipotesis 4 :  

H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara gross domestic Product (GDP) 

secara parsial terhadap non performing loan (NPL) perusahaan dalam sampel 

penelitian .  

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara gross domestic Product (GDP) secara 

parsial terhadap non performing loan (NPL) perusahaan dalam sampel penelitian.  

 

Hipotesis 5 :  

H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara inflasi secara parsial terhadap non 

performing loan (NPL) perusahaan dalam sampel penelitian .  

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara inflasi secara parsial terhadap non 

performing loan (NPL) perusahaan dalam sampel penelitian.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Suatu data dapat diperoleh dengan cara melakukan pengukuran terhadap nilai 

satu atau lebih variabel dalam sampel/ atau populasi (Ibnu Subiyanto, 2000). Data 

tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. 

Data kuantitatif merupakan data yang diukur dalam suatu skala numerik. Sedangkan data 

kuantitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Selain itu, data juga 

digolongkan menurut sumbernya yaitu data internal dan data eksternal serta data primer 

dan data sekunder (Hanke dan Reitsch, 1998 dalam Ibnu, 2000). 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kuantitatif dalam 

bentuk data rasio (diukur dengan suatu proporsi). Sedangkan sumber data yang 

digunakan adalah data sekunder yaitu data yang didapatkan melalui sumber yang telah 

ada dan peneliti tidak perlu lagi mengumpulkannya sendiri (Sekaran, 2010). Beberapa 

sumber data sekunder anara lain bisa didapatkan dari buletin statistik, publikasi 

pemerintah, informasi yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan dari dalam atau luar 

perusahaan, data yang tersedia dari penelitian terdahulu, maupun studi kasus dan 

dokumen perpustakaan (Sekaran, 2010). 

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. 
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3.2 Populasi  dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal minat yang 

ingin diinvestigasi oleh peneliti (Sekaran, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh perusahaan yang terdaftar di Bank Indonesia yang berada dalam katagori Bank 

Persero dan Bank Umum Swasta Nasional Devisa dalam periode 2008-2012. Jumlah 

populasi dari penelitian ini adalah 40 Bank Umum Konvensional. 

3.2.2 Sampel 

Sampel merupakan sebagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi dan diharapkan dapat mewakili populasi dalam penelitian (Sugiyono, 2002). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa sampel adalah subkelompok atau sebagian dari populasi. 

Dengan mempelajari sampel, peneliti dapat menarik kesimpulan yang dapat 

digeneralisasikan terhadap populasi penelitian (Sekaran, 2010). Maka dari itu, sampel 

tersebut haruslah memiliki karakteristik yang dapat mewakili populasi yang diwakilinya 

(Kuncoro, 2003).  

Terdapat berbagai teknik sampling yang dapat digunakan untuk menentukan 

sampel dalam penelitian. 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 :  

1. Bank Umum Konvensional yang terdaftar di Bank Indonesia Periode 2008-2012. 
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2. Bank Umum Konvensional yang masuk kedalam jenis Bank Persero dan Bank Umum 

Swasta Nasional Devisa dengan nilai total asset diatas sepuluh triliun. 

3. Bank Umum Konvensional yang menyediakan laporan keuangan periode 2008-2012.  

Jumlah sampel yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini adalah sejumlah 20 

Bank,  yaitu antara lain : 

Tabel 3.1 

Sampel Bank Penelitian 

 

No Nama Bank 

1 PT Bank Mandiri (Persero), Tbk 

2 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk 

3 PT Bank Central Asia, Tbk 

4 PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk 

5 PT Bank CIMB Niaga, Tbk 

6 PT Bank Danamon Indonesia, Tbk 

7 PT Bank Pan Indonesia, Tbk 

8 PT Bank Permata, Tbk 

9 PT Bank Internasional Indonesia, Tbk 

10 PT Bank Tabungan Negara (Persero) 

11 PT Bank OCBC NISP, Tbk 

12 PT Bank Mega, Tbk 

13 PT Bank Bukopin, Tbk 

14 PT Bank UOB Indonesia 

15 PT Bank Ekonomi Raharja, Tbk 

16 PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk 

17 PT Bank Sinarmas, Tbk 

18 PT Bank Mayapada Internasional, Tbk 

19 PT Bank Mutiara, Tbk 

20 PT Bank ICBD Indonesia, Tbk 

  Sumber : Bank Indonesia 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, terdapat dua metode penelitian yang digunakan yaitu:  

1. Dokumentasi  

Menurut Suharsimi Arikunto (1998), metode dokumentasi yaitu pencarian data 

mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Atau dengan kata lain, metode 

yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Data sekunder berasal dari data 

primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data 

primer maupun pihak lain. Data dalam penelitian ini diperoleh dari laporan publikasi 

Bank Indonesia dan situs resmi Badan Pusat Statistik.  

2. Studi Pustaka  

Metode pengumpulan data studi pustaka merupakan metode pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian 

dahulu dan tinjauan pustaka serta literatur-literatur lainnya yang dapat digunakan sebagai 

bahan acuan dalam pengujian hipotesis dan model analisis. 

 

3.4 Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

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). Masing-masing variabel penelitian secara operasional dapat 

didefinisikan sebagai berikut : 
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a. Variable Independen  

Variabel Independen disebut juga dengan variabel bebas. Menurut Uma Sekaran 

(2003), variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Dengan 

kata lain, besaran nilai variabel bebas ditentukan oleh variabel terikat. Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bank Size  

Ukuran bank merupakan skala besar kecilnya bank yang ditentukan oleh 

beberapa hal, antara lain antara lain total penjualan, rata-rata tingkat penjualan, dan total 

aktiva. (Widjadja, 2009 dalam Indra dan Wisnu, 2012 ). Variabel ukuran bank diukur 

dengan menggunakan logaritma natural (Ln) dari total asset. Hal ini dikarenakan 

perbedaan besarnya total asset masing-masing bank. Selisih perbedaan nilai yang besar, 

dapat menyebabkan nilai menjadi ekstrim. Untuk menghindari timbulnya data yang tidak 

normal tersebut maka data total asset perlu di Ln kan (Diah, 2012). Variable ini diberi 

symbol X1. Variabel ukuran bank dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut: 

 

Ukuran Bank (Size) = LnTotalAktiva 

 

2. Loan to Deposit Ratio  

Menurut Taswan (2010), Loan to Deposit Ratio merupakan perbandingan dari 

dana yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dengan jumlah dana pihak 

ketiga dan modal sendiri. Dana pihak ketiga merupakan dana yang dihimpun dari 

masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito dan simpanan lainnya. Variable ini 

diberi symbol X2. LDR dapat dirumuskan sebagai berikut : (Taswan, 2010) 
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3. Capital Adequacy Ratio  

Capital Adequacy Ratio digunakan untuk mengukur permodalan dan cadangan 

dari penghapusan dalam menanggung risiko kredit, yaitu risiko gagal tertagihnya pokok 

dan bunga kredit (Kasmir, 2012). Rasio CAR digunakan untuk melihat seberapa besar 

nilai penurunan aset bank yang masih dapat tertutupi oleh modal bank itu sendiri. Modal 

yang dimiliki oleh bank terdiri dari modal inti (modal disetor, agio saham, cadangan 

umum dan laba ditahan) ditambah modal pelengkap (cadangan revaluasi aktiva tetap). 

Variable ini disimbolkan dengan X3. CAR dapat dirumuskan sebagai berikut : (SE BI No 

3/30/ DPNP tgl 14 Desember 2001): 

 

 

 

4. Pertumbuhan Gross Domestic Product  

Gross Domestic Product ialah pengukuran dari nilai pasar suatu barang dan jasa 

akhir yang diproduksi oleh sumber daya suatu negara selama jangka waktu tertentu, 

biasanya satu tahun (Mankiw, 2006). Pertumbuhan GDP merupakan nilai GDP pada 

suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pada periode sebelumnya. 
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Gross Domestic Product dalam penelitian ini diukur dengan pengukuran rasio 

pertumbuhan Gross Domestic Product dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

5. Laju Inflasi  

Inflasi merupakan suatu perubahan presentasi dalam indeks harga dari jangka 

waktu yang sebelumnya (Mankiw, 2006). Inflasi menggambarkan turunnya nilai uang 

dalam perekonomian Indonesia sebagai akibat dari peningkatan harga barang dan jasa 

yang lebih banyak dibandingkan jumlah barang atau jasa yang tersedia. Laju inflasi 

adalah Rasio perbandingan selisih antara IHK tahun sekarang tahun sebelumnya 

dibandingkan dengan IHK tahun sebelumnya. Variable ini disimbolkan dengan X5. Laju 

Inflasi dapat dirumuskan sebagai berikut : (Triono, 2009 dalam Diyanti,2012) 

 

 

 

b. Variabel Dependen  

Variabel dependen dapat disebut juga dengan variabel terikat. Variabel terikat 

merupakan variabel yang menjadi perhatian utama bagi peneliti (Uma Sekaran, 2003). 

Variable dependen pada penelitian ini adalah Non Performing Loan (NPL). Menurut 

Slamet Riyadi (2006) dalam Diyanti (2006), rasio Non Performing Loan merupakan 

perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan tingkat kolektibilitas kurang 
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lancar, diragukan dan macet dibandingkan dengan total kredit yang diberikan oleh bank. 

Total kredit bermasalah merupakan selisih dari jumlah kredit bermasalah dengan 

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), dimana PPAP yang dimaksudkan 

adalah PPAP khusus untuk kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan serta macet 

(Riyadi, 2006 dalam Diyanti, 2012). Sedangkan total kredit merupakan kredit yang 

diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain). Variable ini 

diberi symbol Y. Non Performing Loan dapat dirumuskan sebagai berikut : (SE BI No 

3/30/ DPNP tgl 14 Desember 2001) 

 

 

 

Identifikasi variable dan definisi operasional secara terperinci disajikan dalam 

tabel berikut ini : 

Tabel 3.2 

Definisi Operasional Variabel 

 

No Variab

el 

Definisi Variabel Pengukuran Skala 

1 Non 

Perfor

ming 

Loan 

(NPL) 

Rasio antar total 

kredit yang 

bermasalah dibagi 

dengan total 

kredit  

 

 

 

 

Rasio 

2 Bank 

Size 

Rasio besar 

kecilnya bank 

yang ditentukan 

oleh beberapa hal, 

antara lain total 

asset dan 

 

 

 

   BS (X1) = Ln of Total Assets  

 

Rasio 
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kepemilikan 

modal sendiri  

3 Loan 

Deposi

t Ratio 

(LDR)  

Rasio antar total 

kredit yang 

diberikan dengan 

total dana pihak 

ketiga (giro, 

tabungan dan 

deposito)  

 

 

Rasio 

4 Capital 

Adequ

acy 

Ratio 

(CAR)  

Rasio antara 

jumlah modal 

yang dimiliki 

dengan aktiva 

tertimbang 

menurut risiko  

 

 

 

 

Rasio 

5 Pertum

buhan 

Gross 

Domes

tic 

Produc

t (GDP 

Nilai GDP pada 

suatu tahun 

tertentu 

dibandingkan 

dengan pada 

periode 

sebelumnya  

 

 

 

 

Rasio 

6 Laju 

Inflasi 

Rasio 

perbandingan 

selisih antara IHK 

tahun sekarang 

tahun sebelumnya 

dibandingkan 

dengan IHK 

tahun sebelumnya 

 

 

 

Rasio 

 Sumber : Berbagai referensi 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan proses dari pengujian data dimana sebelumnya data 

telah melalui proses pemilihan dan pengumpulan. Tujuan utama dari analisis data ialah 

mendapatkan perasaan terhadap data (feel for the data), menguji kualitas data (goodness 

of data), dan menguji hipotesis penelitian. 
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3.5.1 Teknik Pengelolaan Data 

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

panel merupakan jenis data gabungan atau kombinasi dari dua jenis data lainnya, yaitu 

data runtut waktu (time series) dengan data seksi silang (cross section). Data runtut 

waktu merupakan kumpulan data yang terdiri dari hanya satu objek tetapi meliputi 

beberapa periode waktu. Sedangkan data seksi silang ialah data yang terdiri dari 

beberapa objek pada suatu waktu tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa data panel 

memiliki karakteristik dari kedua jenis data tersebut, yaitu terdiri dari beberapa objek dan 

meliputi beberapa periode waktu tertentu (Winarno, 2011). 

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. 

3.5.2 Uji Normalitas 

Menurut Sunyoto (2009), uji normalitas merupakan bentuk pengujian dari data 

variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) dalam persamaan regresi yang 

dihasilkan, apakah persamaan tersebut berdistribusi normal atau berdistribusi tidak 

normal. Sedangkan menurut Widarjono (2009:49), uji signifikansi pengaruh dari variabel 

independen terhadap variabel dependen melalui uji t hanya akan valid jika residual yang 

didapatkan terdistribusi normal. Maka dari itu, uji normalitas sangat diperlukan dalam 

penelitian ini. 

Menurut Winarno (2011), dalam melakukan analisis multivariate, para peneliti 

menggunakan pedoman bahwa jika setiap variabel terdiri atas 30 data, maka data 
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tersebut sudah berdistribusi normal. Uji Normalitas dapat dilakukan dengan dua cara, 

yaitu melalui Histogram Residual dan Uji Jargue Bera (Winarno, 2011). 

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan 

uji Jargue-Bera test atau J-B test. Uji Jargue Bera merupakan pengujian statistik yang 

dilakukan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal. Adapun hipotesis dari uji 

Jargue-Bera test adalah sebagai berikut : 

H0 : Data terdistribusi normal 

Ha : Data tidak terdistribusi normal 

Data terdistribusi secara normal jika nilai statistik Jargue Bera mendekati 0 atau 

sama dengan 0 (Widarjono, 2009). Dan jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar 

dari α = 5%, maka menerima H0 yang artinya residual data berdistribusi normal 

(Winarno, 2011). 

3.5.3 Uji Asumsi Klasik 

Tujuan dari uji asumsi klasik ialah untuk mengetahui apakah model regresi yang 

diperoleh dapat menghasilkan estimator linear yang baik. Apabila dalam suatu model 

telah memenuhi asumsi klasik, maka dapat dikatakan bahwa model tersebut merupakan 

model yang ideal atau menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik (Best Linier 

Unbias Estimator/BLUE). Suatu model dikatakan BLUE apabila memenuhi persyaratan 

non multikolineritas, non heteroskedastisitas dan non autokorelasi (Widarjono, 2009). 

3.5.3.1 Uji Multikolineritas 

Multikolineritas merupakan kondisi dimana terdapat hubungan linear antar 

variabel independen dalam model regresi. Multikolineritas tidak terjadi pada persamaan 

regresi sederhana yang hanya terdiri dari satu variabel dependen dan satu variabel 

independen (Winanro, 2011).  
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Salah satu cara untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas dalam 

penelitian ini ialah dengan melakukan pengujian terhadap koefisien korelasi (r) antar 

variabel independen. Dalam rule of thumb, jika koefisien korelasi cukup tinggi diatas 

0,85 maka diduga terjadi masalah multikolinearitas dalam model. Sebaliknya jika 

koefisien korelasi relatif rendah dibawah 0,85 maka diduga model tidak ada masalah 

multikolinieritas. Adanya multikolinieritas masih menghasilkan estimator yang BLUE, 

tetapi menyebabkan suatu model mempunyai varian yang besar (Widarjono, 2009). 

3.5.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas merupakan bentuk pengujian untuk mengetahui apakah 

dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Jika residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan apabila residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain berbeda, maka disebut heteroskedastisitas (Sunyoto, 2009). 

Persamaan regresi yang baik ialah jika persamaan tersebut bebas dari heteroskedastisitas. 

Ada beberapa jenis pengujian yang dilakukan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya dengan menggunakan uji White dengan 

melihat probabilitas Chi Squares. Sebelum melakukan pengujian, lebih dulu disusun 

hipotesis, yaitu : 

Ho : Tidak ada heteroskedastisitas 

Ha : Ada heteroskedastisitas 

Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 5% maka 

terima Ho yang artinya tidak ada heteroskedastisitas (Widarjono, 2009). 
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3.5.3.3 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan hubungan antara residual satu observasi dengan residual 

observasi lainnya. Autokorelasi dapat mudah muncul pada jenis data runtut waktu, 

karena berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi oleh data masa-masa 

sebelumnya. Namun, tetap dimungkinkan bahwa autokorelasi ditemukan pada data yang 

bersifat cross section (Winarno, 2011). 

Uji Autokorelasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah 

dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggupada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (Nachrowi dan Usman, 2006). 

Apablia terjadi korelasi, maka dinamakan terjadi problem Autokorelasi yang 

menyebabkan model yang digunakan tidak layak dipakai. Salah satu cara melakukan uji 

Autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Lagrange Multiplier (LM). Adapun 

hipotesis dari uji Lagrange Multiplier (LM) ini sebagai berikut : 

Ho : Tidak ada autokorelasi 

Ha : Ada autokorelasi 

Ada tidaknya masalah autokorelasi juga bisa dilihat pada nilai probabilitas dari 

Obs*R-square lebih besar dari α = 5% maka terima Ho yang artinya tidak ada 

autokorelasi (Widarjono, 2009). 

Selain itu, Uji autokorelasi juga dapat dilakukan dengan Uji Durbin Watson. Uji 

Durbin Watson merupakan pengujian yang sering digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya autokorelasi. Dimana nilai d yang menggambarkan koofisien DW akan berada 

dalam kisaran 0 hingga 4 (seperti tampak pada tampilan Tabel 3.3) 

 

 

 Analisis Faktor-Faktor..., Sumayah, Ak.-Ibs, 2013



74 
 

Tabel 3.3 

Uji Durbin Watson 

 

 

 

 

0          dL                 dU             2         4 - dU         4 - dL            4 

Sumber : Winarno, 2011 

 

Hasil analisis dari uji Durbin Watson dapat dilihat menggunakan tabel 3.4 

 

Tabel 3.4 

Kriteria Uji Durbin Watson 

 

Kondisi Keputusan 

d ≤ 4-dl 

Tersapat masalah Autokorelasi 

positif 

d ≥ 4-dl 

Terdapat masalah Autokorelasi 

negatif 

dl  ≤ d  ≤ du 

Tidak terdapat masalah 

Autokorelasi 

du ≥ d ≥ dl Tidak dapat disimpuulkan 

Sumber : olahan sendiri 

 

Hipotesis dari uji Durbin Watson ialah sebagai berikut : 

Ho : Tidak ada autokorelasi  

Ha : Ada autokorelasi 

 

 

 

 

Daerah 

keragu-

raguan, 

tidak dapat 

diputuskan 

Tolak H0, 

berarti ada 

autokorelasi 

negatif 

Terima H0, berarti 

tidak ada autokorelasi 

Daerah 

keragu-

raguan, 

tidak dapat 

diputuskan 

Tolak H0, 

berarti ada 

autokorelasi 

positif 
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3.6 Penentuan Model Regresi Data Panel 

Terdapat dua jenis data yang dibedakan berdasarkan strukturnya, yaitu data seksi 

silang (cross section) dan data runtut waktu (time series). Gabungan antara kedua jenis 

data tersebut akan membentuk data panel dan data pool (Winarno, 2011). 

Regresi dengan menggunakan jenis data data panel disebut dengan model regresi 

data panel. Dalam melakukan regresi data panel, terdapat tiga metode yang dapat 

digunakan, yaitu antara lain metode Ordinary Least Square (Common Effect), metode 

Fixed Effect dan terakhir metode Random Effect (Winarno, 2011). 

Dari ketiga jenis metode regresi data panel, metode Ordinary Least Square 

merupakan metode yang paling sederhana karena metode ini hanya menggabungkan data 

time series dan cross section. Tanpa memperhatikan perbedaan waktu dan individu, 

metode ini sudah dapat digunakan untuk mengestimasi model data panel (Widarjono, 

2009). 

Metode yang kedua yaitu metode Fixed Effect. Metode ini digunakan untuk 

mengestimasi data panel apabila terdapat perbedaan waktu pada satu objek. Untuk dapat 

membedakan objek yang satu dengan yang lainnya, digunakanlah variabel dummy. 

Maka dari itu, metode ini sering disebut juga dengan Least Squares Dummy Variabels 

(Winarno, 2011). Tujuan dari digunakannya variabel dummy ialah untuk dapat mewakili 

ketidaktahuan kita tentang model yang sebenarnya. Akan tetapi, hal tersebut juga 

membawa konsekuensi berkurangnya tingkat degree of freedom yang pada akhirnya 

dapat mengurangi efisiensi parameter. Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakanlah 

variabel gangguan (error terms) atau yang lebih dikenal sebagai metode Random Effect 

(Widarjono, 2009). 
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Langkah yang dilakukan dalam penentuan model regresi data panel ialah sebagai 

berikut: 

1. Melakukan regresi dengan estimasi menggunakan Metode Fixed Effect. 

2.  Melakukan Uji Chow (untuk mengetahui apakah mengunakan metode Common 

Effect atau Fixed Effect) dengan hipotesis sebagai berikut: 

Ho : Menggunakan Metode Common Effect 

Ha : Menggunakan Metode Fixed Effect 

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah regresi menggunakan metode 

Common Effect atau Fixed Effect. Hal ini dilakukan agar dapat mengambil keputusan 

apakah sebaiknya menambah variabel dummy untuk mengetahui bahwa intersep berbeda 

antar perusahaan dengan metode Fixed Effect yang dapat diuji dengan melihat angka F 

statistik. Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel atau nilai probabilitas dari  cross 

section  F lebih besar dari 0,05, maka terima Ho yang artinya menggunakan metode 

Common Effect. Jika Ho diterima, maka pengujian regresi data panelv selesai sampai di 

Uji Chow saja. Namun apabila hasilnya menolak Ho maka selanjutnya dilakukan 

pengujian dengan  menggunakanUji Hausman.  

3. Melakukan regresi dengan estimasi menggunakan metode Random Effect  

4. Melakukan Uji Hausman (untuk mengetahui apakah mengunakan metode Random 

Effect  atau Fixed effect) dengan hipotesis sebagai berikut:  

Ho : Menggunakan model Random Effect  

Ha : Menggunakan model Fixed Effect  

Hausman telah mengembangkan suatu uji statistik untuk memilih apakah regresi 

penggunaan metode Fixed Effect atau Random Effect. Uji Hausman ini didasarkan pada 

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

Generalized Least Square (GLS) adalah efisien sedangkan metode OLS tidak efisien, di 
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lain pihak alternatifnya metode OLS efisien dan GLS tidak efisien. Oleh karena itu uji 

hipotesis nulnya adalah hasil estimasi keduanya yang tidak berbeda, sehingga uji 

Hausman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. Apabila Chi Square 

hitung lebih kecil dari Chi Square tabel maka Ho diterima, atau jika probability melebihi 

0.05 maka Ho diterima yang artinya menggunakan metode Random Effect. Jika Ho 

diterima, maka selesai sampai di uji Hausman saja (Widarjono, 2009).  

 

3.7 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi merupakan suatu analisis dengan cara mengukur pengaruh antara 

variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Apabila pengukuran 

hubungan antar variabel melibatkan lebih dari satu variabel bebas (X1,X2,X3,...,Xn), 

maka analisis regresi tersebut dinamakan analisis regresi linier berganda (Winarno, 

2011). Analisis regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana arah hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing dari variabel 

independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel 

dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan maupun penurunan 

(Sunyoto, 2009). 

Dalam penelitian ini dilakukan analisis apakah variabel independen, yaitu size 

bank (SIZE), loan to deposit ratio (LDR), Capital Adiquacy Ratio (CAR), inflasi, dan 

Gross Domestic Product (GDP) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Non 

Performing Loan (NPL). Selain itu, analisis regresi dilakukan juga untuk mengetahui 

sejauh mana pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara 

parsial. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
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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  

  

3.8 Teknik Pengujian Hipotesis 

Menurut Kuncoro (2003), penghitungan statistik disebut signifikan secara 

statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis yaitu daerah dimana Ho 

ditolak. Namun, apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima, 

berari perhitungan statistik tersebut tidak signifikan. Dalam analisis regresi terdapat tiga 

jenis kriteria ketepatan (goodness of fit) yaitu uji statistik secara parsial (uji t), uji 

statistik simultan (uji F) dan uji Koefisien Determinasi (Mora, 2013). 

3.8.1 Uji Parsial (Uji t) 

Uji statistik t dilakukan untuk melihat sejauh mana pengaruh satu variabel bebas 

secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Kuncoro, 2003), atau 

dengan kata lain uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (Bank 
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Size, LDR, CAR, Inflasi dan GDP) secara individu/parsial berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen (NPL) dengan asumsi nilai variabel yang lain adalah 

konstan. Adapun langkah-langka dalam melakukan uji t antara lain : 

1. Menentukan hipotesis  

Langkah pertama ialah merumuskan hipotesis nol (H0) bahwa Size, LDR, CAR, 

Inflasi dan GDP tidak mempunyai pengaruh terhadap NPL, melawan hipotesis tandingan 

(Ha) bahwa Size, LDR, CAR, Inflasi dan GDP mempunyai pengaruh terhadap Y.  

Ho : β1 = β2 = 0 artinya tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara 

variabel bebas (size bank, loan to deposit ratio, capital adiquacy ratio, inflasi 

dan gross domestic product) terhadap variabel terikat (non performing loan).  

Ha : β1 ≠ β2 ≠ 0 artinya ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel 

bebas bebas (size perusahaan, loan to deposit ratio, capital adiquacy ratio, 

inflasi dan gross domestic product) terhadap variabel terikat (non performing 

loan).  

2. Jika probabilitas (signifikansi) ≤ 5% (α) maka menolak Ho dan menerima Ha  

Jika probabilitas (signifikansi) > 5% (α) maka menerima Ho. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 

1999, bahwa tugas Bank Indonesia yang merupakan lembaga negara yang independen, 

bebas dari campur tangan Pemerintah dan/ atau pihak-pihak lainnya ialah menetapkan 

dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem 

pembayaran, mengatur dan mengawasi Bank. 

Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Bank Indonesia senantiasa melakukan 

perubahan-perubahan peraturan terkait dengan fungsinya sebagai pengatur dan pengawas 

bank. Secara umum, tujuan dilakukannya regulasi terhadap perbankan ialah untuk 

mengatur agar bank dapat berkembang secara teratur tanpa mengorbankan 

perkembangan sektor-sektor lainnya yang berada didalam perekonomian. 

Hingga tahun 2012, sebanyak 120 Bank telah berada dibawah pengawasan Bank 

Indonesia (Laporan Pengawasan Perbankan, 2012), dengan rincian sebagai berikut : 

1. Bank Persero sebanyak 4 bank. 

2. Bank Umum Swasta Nasional Devisa sebanyak 36 bank. 

3. Bank Umum Swasta Non Devisa sebanyak 30 bank. 

4. Bank Pembangunan Daerah sebanyak 26 bank. 

5. Bank Campuran sebanyak 14 bank. 
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6. Bank Asing sebanyak 10 bank. 

Pada penelitian kali ini, peneliti mengamati dua dari enam jenis kelompok 

katagori bank menurut Direktori Perbankan Indonesia. Objek yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah seluruh bank yang termasuk dalam kelompok Bank Persero dan Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa yang memiliki total assets diatas 

Rp.10.000.000.000.000,00 dan melaporkan laporan tahunannya kepada Bank Indonesia 

pada periode 2008 sampai dengan 2012. 

Terdapat 20 bank yang memenuhi kriteria pemilihan sampel dalam penelitian 

ini. 20 bank yang termasuk kedalam kriteria tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut 

ini: 

Tabel 4.1 

Sampel Bank Penelitian 

 

No Nama Bank 

1 PT Bank Mandiri (Persero), Tbk 

2 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk 

3 PT Bank Central Asia, Tbk 

4 PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk 

5 PT Bank CIMB Niaga, Tbk 

6 PT Bank Danamon Indonesia, Tbk 

7 PT Bank Pan Indonesia, Tbk 

8 PT Bank Permata, Tbk 

9 PT Bank Internasional Indonesia, Tbk 

10 PT Bank Tabungan Negara (Persero) 

11 PT Bank OCBC NISP, Tbk 

12 PT Bank Mega, Tbk 

13 PT Bank Bukopin, Tbk 

14 PT Bank UOB Indonesia 

15 PT Bank Ekonomi Raharja, Tbk 

16 PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk 

17 PT Bank Sinarmas, Tbk 

18 PT Bank Mayapada Internasional, Tbk 
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19 PT Bank Mutiara, Tbk 

20 PT Bank ICBD Indonesia, Tbk 
      

     Sumber : Bank Indonesia 

 

Penulis menggunakan sampel perusahaan yang termasuk dalam kelompok Bank 

Persero dan Bank Umum Swasta Nasional Devisa dikarenakan kedua kelompok bank 

tersebut dipandang sebagai bank dengan kompleksitas tinggi. Menurut Taswan (2010), 

bank dianggap memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi antara lain apabila 

bank memenuhi salah satu kondisi berikut ini: 

1. Bank memiliki total aktiva sebesar Rp10.000.000.000.000,00 

2. Bank aktif secara internasional (internationally active banks), yaitu bank yang 

memiliki kantor cabang dibeberapa negara lain atau bank yang merupakan kantor 

cabang dari bank yang berkantor pusat diluar negeri; 

3. Bank yang memiliki 30 (tiga puluh) kantor cabang atau lebih; 

4. Bank yang memiliki 150.000 nasabah atau lebih; dan atau 

5. Bank yang memiliki tingkat keragaman yang tinggi dalam transaksi, produk dan jasa 

Yang dimaksud dengan kompleksitas disini ialah kompleksitas usaha, antara lain 

keragaman dalam jenis transaksi/produk/jasa dan jaringan usaha. Sedangkan kemampuan 

bank antara lain ialah kemampuan keuangan, infrastruktur pendukung dan kemampuan 

sumber daya manusia. 

Bank dengan kompleksitas yang tinggi, cendrung akan menghadapi risiko yang 

tinggi pula. Salah satu risiko yang dihadapi oleh bank ialah risiko kredit. Menurut 

Siamat, Dahlan (2005) risiko kredit timbul sebagai akibat kegagalan counterparty dalam 

memenuhi kewajibannya. Risiko kredit tercermin dalam rasio Non Performing Loan.  
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4.2 Analisis Hasil Penelitian 

Dalam tahap ini, penulis akan memberikan paparan analisis hasil pengujian 

sampel yang diteliti. Penulis melakukan outlier data sebanyak 19 dari 100 observasi. 

Sehingga total observasi dalam penelitian ini menjadi 81 observasi dengan cross-sections 

sejumlah 17. Outlier dilakukan agar data yang ada dalam penelitian terdistribusi secara 

normal. 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 Prob. Chi-Square 0,0585 Bebas 
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Heteroskedastisitas Heteroskedastisitas 

Uji Multikolinearitas Nilai korelasi ≤ 0,85 Bebas Multikolinearitas 

Uji Autokorelasi Durbin-Watson 2,260197  Bebas Autokorelasi 

 

4.2.1 Deskriptif Statistik 

Tabel 4.3 

Hasil Deskriptif Statistik 

  NPL SIZE LDR CAR INFLASI GDP 

 Mean 0.027411 18.02593  0.820857 0.155519  0.055402  0.058829 

 Median 0.027500 17.98177  0.829300 0.150300  0.043000  0.062240 

 Maximum 0.062500 20.27011 1.084200 0.262500  0.110600  0.064900 

 Minimum 0.002800 15.65413  0.455400 0.100900  0.027800  0.046290 

 Std. Dev. 0.012861 1.193904  0.124082 0.032996  0.029551  0.006909 

 Skewness 0.433401 -0.124899 -0.579111  .898427 1.003.703 -1.166809 

 Kurtosis 3.162435 2.396789  3.360905 3.899272 2.525550 2.616879 

 

Dari tabel 4.3, dapat dilihat bahwa rerata (mean) untuk pengukuran variabel Non 

Performing Loan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini ialah sebesar 0,027411 

dengan standard deviasi sebesar 0.012861, yang berarti bahwa terdapat simpangan rata-

rata pada Non Performing Loan sebesar 0.012861 dari perusahaan yang diteliti. 

Sedangkan rerata (mean) untuk pengukuran variabel independen yaitu size sebesar 

18,02593 dengan simpangan rata-rata nya sebesar 1.193904; rata-rata Loan to Deposit 

Ratio sebesar  0.820857 dengan simpangan rata-rata nya sebesar 0.124082; rata-rata 

Capital Adiquacy Ratio sebesar 0.155519 dengan simpangan rata-rata nya sebesar 

0.032996; rata-rata Inflasi sebesar  0.055402 dengan simpangan rata-rata nya sebesar 

0.029551; dan rata-rata untuk Gross Domestic Produk sebesar 0.058829 dengan 

simpangan rata-rata nya sebesar  0.006909. 
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4.2.2 Uji Normalitas 

Salah satu asumsi dalam melakukan analisis statistika adalah data terdistribusi 

secara normal. Untuk dapat mengetahui apakah data dalam penelitian sudah terdistribusi 

secara normal atau tidak yaitu dengan melakukan uji Jarque-Bera. Adapun hipotesis dari 

Uji Jarque-Bera test adalah sebagai berikut : 

H0 : Residual data terdistribusi normal  

Ha : Residual data tidak terdistribusi normal  

Apabila nilai statistik Jargue Bera mendekati atau tidak jauh dari angka 0, maka 

dapat disimpulkan bahwa residual data terdistribusi secara normal (Widarjono, 2009) dan 

jika nilai probabilitas yang diperoleh dari hasil penelitian lebih besar dari α = 5%, maka 

H0 diterima dan artinya residual data berdistribusi normal (Winarno, 2009). 

Dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan oleh penulis, dapat dilihat bahwa 

residual data penelitian ini telah terdistribusi secara normal sekaligus memenuhi asumsi 

statistika. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai hasil bahwa 

residual data telah terdistribusi secara normal. 

Adapun nilai probabilitas pada uji normalitas yang telah dilakukan ialah sebesar 

0.413854. Angka di atas menunjukkan bahwa Prob > 5%. Dengan kata lain dapat 

disimpulkan bahwa Ho dalam hipotesis ini diterima, yang artinya adalah residual data 

telah terdistribusi secara normal. Dengan nilai Jarque-Bera mendekati nol, yaitu sebesar 

1,764483. 
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4.2.3 Penentuan Model Regresi Data Panel 

Tujuan dari penentuan model regresi data panel ialah untuk memilih model 

estimasi regresi dari data panel. Terdapat tiga pendekatan yang biasa digunakan dala 

mengestimasi model regresi dengan data panel yaitu Common Effect, Fixed Effect dan 

Random Effect (Winarno, 2011). Langkah pertama yang dilakukan untuk menguji regresi 

data panel yaitu dengan melakukan uji Chow, apabila data yang diolah tersebut tidak 

lolos dari uji Chow maka langkah selanjutnya ialah dengan melakukan uji Hausman. 

Setelah uji Hausman dilakukan, maka dapat diketahui apakah data tersebut 

menggunakan model regresi Fixed Effect atau Random Effect.  

 

4.2.3.1 Pemilihan Model Common Effect atau Fixed Effect 

Uji Chow dilakukan terlebih dahulu untuk dapat menentukan model mana yang 

akan digunakan antara Common Effect atau Fixed Effect didalam penelitian ini. Langkah 

pertama ialah melakukan estimasi regresi dengan menggunakan model Fixed Effect. 

Kemudian melakukan uji Chow untuk menentukan apakah akan menggunakan model 

Common Effect atau Fixed Effect dimana hipotesis dari uji Chow adalah sebagai berikut :  

H0 : Menggunakan model Common Effect  

Ha : Menggunakan model Fixed Effect  

Apabila hasil dari uji Chow menunjukkan F hitung lebih kecil dari F tabel atau 

probabilitas dari cross section F lebih besar dari 0,05 maka terima Ho yang artinya 

penelitian menggunakan model Common Effect dan pengujian kemudian berhenti hanya 

sampai pada uji Chow saja. Namun, apabila hasil uji Chow menunjukkan F hitung lebih 

besar dari F tabel atau probabilitas dari cross section F lebih kecil dari 0,05 maka tolak 
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Ho yang artinya menggunakan model Fixed Effect dan pengujian berlanjut ke uji 

Hausman. Hasil analisis uji Chow dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Dari tabel 4.2, dapat diketahui bahwa hasil dari Uji Chow menunjukkan nilai 

cross section F sebesar 0,0085 (cross section F ≤ dari 0,05), maka artinya Ho ditolak dan 

penelitian tidak menggunakan model Common Effect. 

4.2.3.2 Pemilihan Model Fixed Effect atau Random Effect 

Dikarenakan hasil yang diperoleh dari melakukan pengujian dengan Chow test 

adalah menolak Ho, maka pengujian data panel berlanjut ke langkah pengujian 

selanjutnya, yaitu melakukan uji Random Effect.  

Setelah dilakukan uji Random Effect, langkah selanjutnya ialah melakukan 

pengujian dengan Hausman test. Hausmant test merupakan pengujian yang dilakukan 

terhadap data statistik dalam membandingkan antara dua metode yang akan digunakan, 

yaitu Fixed Effect dan Random Effect. Output dari uji menggunakan Hausman test dapat 

dilihat dalam tabel 4.2. 

Dari hasil pengujian dengan menggunakan Hausman test, dapat dilihat bahwa 

nilai probability pada test cross section random effects menunjukkan angka sebesar 

0.0397. Angka tersebut tidak signifikan dengan tingkat signifikansi sebesar 95 % (α = 

5%) dengan menggunakan distribusi Chi Square. Sehingga keputusan yang dapat 

diambil dari pengujian Hausman test ini yaitu menolak Ho (p-value < 0.05) dengan 

hipotesis : 

Ho : Menggunakan model Random Effect  

Ha : Menggunakan model Fixed Effect  
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Dari hasil Hausman test tersebut, disimpulkan bahwa penelitian regresi data 

panel ini menggunakan metode Fixed effect. 

4.2.4 Pengujian Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan pengujian 

hipotesis dengan menggunakan model regresi. Tujuan dari pengujian asumsi klasik ialah 

untuk mengetahui apakah model regresi yang diperoleh dapat menghasilkan estimator 

linear yang baik. Apabila suatu model telah memenuhi asumsi klasik, maka dapat 

dikatakan bahwa model tersebut merupakan model yang ideal atau menghasilkan 

estimator linier tidak bias yang terbaik (Best Linier Unbias Estimator/BLUE). Suatu 

model dikatakan BLUE apabila model tersebut  memenuhi persyaratan non 

multikolineritas, non heteroskedastisitas dan non autokorelasi (Widarjono, 2009). 

 

4.2.4.1 Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas merupakan kondisi dimana terdapat hubungan linier atau 

korelasi yang tinggi diantara masing-masing variabel independen dalam suatu model 

regresi. Uji Multikolinearitas yang dilakukan dalam penelitian ini diringkas dalam tabel 

4.2.  

Dalam tabel 4.2, dikatakan bahwa tidak terdapat hubungan linier diantara 

masing-masing variabel independen, karena nilai korelasi yang ditunjukkan dari hasil uji 

multikolinearitas tidak ada yang melebihi angka 0.85. Menurut Widarjono (2009), data 

dikatakan terindentifikasi masalah multikolinearitas apabila nilai koefisien korelasi antar 

variabel independen melebihi atau sama dengan 0.85. 

Tabel 4.2 memberi gambaran bahwa koefisien korelasi antar variabel 

independen, yaitu size, Loan to Deposit Ratio, Capital Adiquacy Ratio, dan Gross 
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Domestic Product, dalam penelitian ini mempunyai nilai lebih kecil dari 0.85, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang terdapat dalam penelitian ini bebas dari 

adanya masalah multikolinearitas atau tidak terjadi adanya hubungan linier antar variabel 

independen yang terjadi dalam model regresi. 

 

4.2.4.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. 

Terdapat tiga jenis cara yang dapat dilakukan dalam mengindentifikasi ada tidaknya 

masalah Heteroskedastisitas, yaitu uji white, glejser dan harvey. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan harvey test untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas.  

Adapun hasil uji Glejser dapat dilihat pada tabel 4.2. untuk membuktikan 

apakah terjadi masalah heteroskedastisitas, berikut hipotesis dari uji Glejser: 

Ho : Tidak ada heteroskedastisitas  

Ha : Ada heteroskedastisitas  

Jika nilai probabilitas Chi Square dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 5%, 

maka terima Ho yang artinya tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam penelitian 

(Widarjono, 2007). Pengujian dengan Uji Glejser menunjukkan bahwa nilai probabilitas 

Chi-Square dari Obs*R-square sebesar 0.0585. Dengan kata lain, hasil hasil dari Uji 

Glejser ialah menerima Ho dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas pada penelitian ini.  
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4.2.4.3 Uji Autokorelasi 

Uji asumsi klasik yang lainnya ialah uji autokorelasi. Persamaan regresi yang 

baik adalah yang tidak bebas dari masalah autokorelasi. Pengujian autokorelasi ini 

dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan atau korelasi antara residual satu 

observasi dengan residual observasi lainnya. Pengujian autokorelasi yang dilakukan 

dalam penelitian ini ialah dengan melihat hasil Durbin Watson pada regresi Random 

Effect yang sebelumnya telah diuji oleh peneliti.  

Hasil dari uji Durbin Watson dapat dilihat pada tabel 4.2. Berdasarkan uji Durbin 

Watson yang telah dilakukan, diperoleh hasil DW sebesar 2,160197. Dengan tingkat 

signifikansi (α=5%, k=5, n=81), maka diperoleh hasil du= 1,77 dan dL=1.52. Jika 

dimasukkan kedalam tabel untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi dengan uji 

Durbin Watson, maka hasilnya akan seperti berikut ini. 

 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Autokorelasi pada Durbin Watson 

 
 

 

 

0        1.54          1.77        2,260197       2.23                 2.46           4 

    Sumber : Data diolah penulis 

Dari Tabel 4.4, dapat dilihat bahwa nilai DW berada dalam area penerimaan Ho, 

yang artinya bahwa penelitian ini bebas dari masalah autokorelasi. 

Daerah 

keragu-

raguan, 

tidak dapat 

diputuskan 

Tolak H0, 

berarti ada 

autokorelasi 

negatif 

Terima H0, berarti 

tidak ada autokorelasi 

Daerah 

keragu-

raguan, 

tidak dapat 

diputuskan 

Tolak H0, 

berarti ada 

autokorelasi 

positif 
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4.2.5 Analisis Regresi Berganda 

Setelah dinyatakan sebagai model yang ideal karena telah lulus dari uji asumsi 

klasik, maka langkah selanjutnya ialah melakukan analisis regresi berganda. Analisis 

regresi dilakukan untuk dapat mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan pengolahan data yang telah 

dilakukan, sesuai dengan hasil Uji Hausman yang tertera dalam tabel 4.2, dapat diketahui 

bahwa penelitian ini menggunakan model Fixed Effect. Adapun hasil dari pengujian 

Fixed Effect dapat dilihat pada lampiranV. 

Berdasarkan hasil regresi metode Fixed Effect, dapat diperoleh persamaan regresi 

sebagai berikut:  

 

NPL  =  0,146738 -  0,005550 SIZE  +  0.028648 LDR  –  0.141141 CAR 

–  0.457593 GDP  +  0.109656 INFLASI   

 

Adapun persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :  

a. Koefisien konstanta sebesar 0,146738 berarti jika variabel size, loan to deposit ratio, 

capital adiquace ratio, inflasi dan gross domestic product bernilai nol, maka non 

performing loan (NPL) perusahaan dalam sampel penelitian akan naik sebesar 

0,146738 satuan.  

b. Koefisien regresi size perusahaan sebesar -0,005550 berarti, variabel size berpengaruh 

signifikan secara negatif terhadap non performing loan (NPL) perusahaan dalam 

sampel penelitian. Jika size mengalami kenaikan satu satuan, maka non performing 

loan (NPL) perusahaan dalam sampel penelitian akan mengalami penurunan sebesar 

0,005550 satuan dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan.  
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c.  Koefisien regresi loan to deposit ratio (LDR) sebesar 0.028648 berarti variabel LDR 

berpengaruh signifikan secara positif terhadap non performing loan (NPL) perusahaan 

dalam sampel penelitian. Jika LDR mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka 

non performing loan (NPL) perusahaan dalam sampel penelitian akan mengalami 

peningkatan sebesar 0.028648 satuan dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan. 

d. Koefisien regresi capital adiquacy ratio perusahaan sebesar -0.141141 berarti, 

variabel CAR berpengaruh signifikan secara negatif terhadap non performing loan 

(NPL) perusahaan dalam sampel penelitian. Jika CAR mengalami kenaikan satu 

satuan, maka non performing loan (NPL) perusahaan dalam sampel penelitian akan 

mengalami penurunan sebesar 0.141141 satuan dengan asumsi kondisi variabel 

lainnya konstan.  

e. Koefisien regresi gross domestic product perusahaan sebesar -0.457593 berarti, 

variabel gdp berpengaruh signifikan secara negatif terhadap non performing loan 

(NPL) perusahaan dalam sampel penelitian. Jika size mengalami kenaikan satu satuan, 

maka non performing loan (NPL) perusahaan dalam sampel penelitian akan 

mengalami penurunan sebesar 0.457593 satuan dengan asumsi kondisi variabel 

lainnya konstan.  

f. Koefisien regresi inflasi sebesar  0.109656 berarti variabel inflasi berpengaruh 

signifikan secara positif terhadap non performing loan (NPL) perusahaan dalam 

sampel penelitian. Jika inflasi mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka inflasi 

perusahaan dalam sampel penelitian akan mengalami peningkatan sebesar  0.109656 

satuan dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan. 
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4.2.6   Pengujian Hipotesis 

4.2.6.1 Uji t (Parsial) 

Uji t dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing 

variabel independen yaitu size perusahaan, loan to deposit ratio, capital adiquace ratio, 

inflasi dan gross domestic product terhadap variabel dependen yaitu non performing loan 

(NPL), dengan cara membandingkan nilai antara probabilitas dengan tingkat signifikansi 

sebesar 5%. Kriteria untuk uji t (parsial) ini adalah apabila probabilitasnya (signifikansi) 

≤ 0,05 maka kesimpulannya adalah menolak Ho dan begitu pula sebaliknya, apabila 

probabilitas (signifikansi) > 0,05 maka terima Ho. Adapun hasil uji t dapat dilihat pada 

tabel 4.2. 

 

Hipotesis 1 :  

H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara size bank (SIZE) secara parsial 

terhadap non performing loan (NPL) perusahaan dalam sampel penelitian .  

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara size perusahaan (SIZE) secara parsial 

terhadap non performing loan (NPL) perusahaan dalam sampel penelitian.  

Dari hasil uji t (parsial) yang ditunjukkan dalam tabel 4.2, bahwa variabel size 

perusahaan (SIZE) memiliki probabilitas sebesar 0.0008, hasil ini berada di bawah 

tingkat signifikansi sebesar 5% (0.0008 ≤ 0,05), yang artinya menolak Ho dan menerima 

Ha. Hal ini mengindikasikan bahwa size perusahaan (SIZE)  secara parsial memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap non performing loan (NPL). 
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Hipotesis 2 :  

H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Loan to Deposit Ratio (LDR) secara 

parsial terhadap non performing loan (NPL) perusahaan dalam sampel penelitian.  

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Loan to Deposit Ratio (LDR) secara 

parsial terhadap non performing loan (NPL) perusahaan dalam sampel penelitian.  

Dari hasil uji t (parsial) yang ditunjukkan dalam tabel 4.2, variabel Loan to 

Deposit Ratio (LDR) memiliki probabilitas sebesar 0.0265, hasil ini berada di bawah 

tingkat signifikansi sebesar 5% (0.0265 ≤ 0,05), yang artinya menolak Ho dan menerima 

Ha. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel Loan to Deposit Ratio (LDR) secara parsial 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap non performing loan (NPL). 

 

Hipotesis 3 :  

H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Capital Adiquacy Ratio (CAR) 

secara parsial terhadap non performing loan (NPL) perusahaan dalam sampel 

penelitian .  

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Capital Adiquacy Ratio (CAR) secara 

parsial terhadap non performing loan (NPL) perusahaan dalam sampel penelitian.  

Dari hasil uji t (parsial) yang ditunjukkan dalam tabel 4.2, bahwa variabel 

Capital Adiquacy Ratio (CAR)  memiliki probabilitas sebesar 0.0042, hasil ini berada 

jauh di bawah tingkat signifikansi sebesar 5% (0.0042 ≤ 0,05), yang artinya menolak Ho 

dan menerima Ha. Hal ini mengindikasikan bahwa Capital Adiquacy Ratio (CAR)  secara 

parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap non performing loan (NPL). 
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Hipotesis 4 :  

H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara gross domestic Produc (GDP) 

secara parsial terhadap non performing loan (NPL) perusahaan dalam sampel 

penelitian .  

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara gross domestic Product (GDP) secara 

parsial terhadap non performing loan (NPL) perusahaan dalam sampel penelitian.  

Dari hasil uji t (parsial) yang ditunjukkan dalam tabel 4.2, bahwa variabel gross 

domestic Produc (GDP) memiliki probabilitas sebesar 0.0225, hasil ini berada di bawah 

tingkat signifikansi sebesar 5% (0.0225 ≤ 0,05), yang artinya menolak Ho dan menerima 

Ha. Hal ini mengindikasikan bahwa gross domestic Produc (GDP) secara parsial 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap non performing loan (NPL). 

 

Hipotesis 5 :  

H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara inflasi secara parsial terhadap non 

performing loan (NPL) perusahaan dalam sampel penelitian .  

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara inflasi secara parsial terhadap non 

performing loan (NPL) perusahaan dalam sampel penelitian.  

Dari hasil uji t (parsial) yang ditunjukkan dalam tabel 4.22, bahwa variabel 

inflasi memiliki probabilitas sebesar 0.0104, hasil ini berada di bawah tingkat 

signifikansi sebesar 5% (0.0104 ≤ 0,05), yang artinya menolak Ho dan menerima Ha. 

Hal ini mengindikasikan bahwa inflasi  secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap non performing loan (NPL). 
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4.3 Hasil Pembahasan 

4.3.1 Variabel Bank Size 

Bank Size merupakan ukuran yang menunjukkan besaran dari suatu bank. Bank 

size dalam penelitian ini ditunjukkan melalui nilai total aktiva yang dimiliki bank 

tertentu. Aktiva tersebut menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang 

telah dihimpun oleh bank. Salah satu bentuk pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank 

ialah dengan memberikan pinjaman berupa kredit. Jumlah kredit yang disalurkan oleh 

bank, dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Apabila kredit yang disalurkan 

tersebut memiliki kualitas yang buruk, maka akan berdampak pada tingginya nilai kredit 

macet yang tercermin dalam rasio non performing loan. Begitupula sebaiknya, jika kredit 

yang disalurkan memiliki kualitas yang baik, maka bank akan mendapatkan banyak 

keuntungan dari penyaluran kredit tersebut. Diantaranya ialah keuntungan berupa 

pendapatan bunga dan juga keuntungan berupa penilaian kesehatan bank karna dapat 

menekan angka kredit macet. 

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, 

diperoleh hasil bahwa variabel Size memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0008 terhadap 

variabel non 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 
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akan membuat bank meningkatkan volume kredit, sehingga dapat menekan tingkat 

spread yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat lending rate bank.  

Temuan ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Diyanti (2012) 

bahwa variabel Bank Size berpengaruh secara negatif signifikan terhadap Non-

Performing Loan. Fenomena ini juga sesuai dengan pendapat Rajiv Ranjan dan Sarat 

Chandra Dahl (2003) yang menyimpulkan bahwa Bank Size merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi peluang terjadinya Non-Performing Loan dalam suatu bank. 

 

4.3.2 Variabel Loan to Deposit Ratio 

Loan to Deposit Ratio merupakan salah satu dari rasio keuangan bank yang 

berkaitan dengan aspek likuiditas. Dimana rasio ini didapat dari membandingkan 

pinjaman (kredit) yang diberikan dengan jumlah dana masyarakat dan modal bank itu 

sendiri yang digunakan. Semakin tinggi pinjaman yang disalurkan oleh bank, 

memberikan peluang bagi bank dalam menghadapi risiko gagal bayar yang tinggi juga. 

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. 
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4.3.3 Variabel Capital Adiquacy Ratio 

Capital Adiquacy Ratio merupakan salah satu dari rasio keuangan bank yang 

berkaitan dengan aspek solvabilitas. Rasio CAR didapat dari membandingkan modal 

yang dimiliki bank (modal inti dan modal pelengkap) dengan aktiva tertimbang menurut 

risiko (ATMR). 

Capital Adiquacy Ratio digunakan untuk melihat seberapa besar penurunan dari 

assets bank yang masih dapat tertutupi oleh modal bank itu sendiri. Nilai rasio CAR 

yang semakin tinggi menunjukkan semakin baik kondisi dari sebuah bank. Artinya, 

semakin berkualitasnya kredit yang disalurkan oleh bank, akan membuat angka kredit 

macet semakin rendah sehingga bank dapat menurunkan nilai pencadangan atas 

penurunan nilai aset tersebut. Dengan kata lain, bila ATMR bank semakin rendah maka 

akan membuat nilai CAR semakin tinggi dan tingkat kesehatan bank semakin baik. Atau 

sebaliknya, kemampuan bank dalam menjaga dan meningkatkan permodalan diharapkan 

dapat menjamin bahwa bank beroperasi secara baik dan prudent. 

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.  
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Temuan ini mendukung hasil penelitian Anin Diyanti (2012) dan Hermawan 

Subagio (2005) yang menyebutkan bahwa variable Capital Adequacy Ratio berpengaruh 

secara negatif dan signifikan terhadap Non-Performing Loan. Dengan demikian, hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi besar kecilnya peluang munculnya Non-Performing Loan. 

 

4.3.4 Variabel Gross Domestic Product 

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

pasar suatu barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya suatu negara selama 

jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Baik atau buruknya perekonomian suatu 

negara tercermin dari pertumbuhan Gross Domestic Product. Apabila perekonomian 

berada dalam keadaan stabil, konsumsi masyarakat akan stabil sehingga tabungan juga 

akan stabil. Namun, apabila perekonomian berada dalam keadaan yang buruk, hal ini 

dapat berdampak pada meningkatnya konsumsi masyarakat dikarenakan terjadi kenaikan 

harga barang dan kelangkaan barang di pasar serta dapat menurunkan tingkat tabungan 

masyarakat karena masyarakat khawatir terhadap lembaga perbankan. Jika hal itu terjadi, 

maka tingkat hasil usaha yang diperoleh oleh perusahaan akan mengalami penurunan 

dikarenakan adanya penurunan kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa. Hal 

tersebut berpeluang menimbulkan ketidakmampuan perusahaan dalam membayar pokok 

dan bunga kredit yang diperolehnya dari lembaga perbankan. 

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, 

diperoleh hasil bahwa variabel Gross Domestic Product memiliki nilai probabilitas 

sebesar 0.0225 terhadap variabel non performing loan, hasil ini berada di bawah tingkat 

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

Temuan ini mendukung hasil penelitian Anin Diyanti (2012) dan Kevin 

Greenidge dan Tiffany Grosvenor (2010) yang menyebutkan bahwa variable Gross 

Domestic Product berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Non-Performing 

Loan. Sehingga, hasil ini menunjukkan bahwa Gross Domestic Product merupakan 

faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya peluang terjadinya Non Performing 

Loan. 

 

4.3.4 Variabel Inflasi 

Inflasi merupakan meningkatnya harga-harga secara umum sepanjang waktu. 

Tingkat inflasi yang tinggi, mampu membawa pengaruh buruk bagi perekonomian suatu 

negara. Perekonomian dapat menjadi kacau dan lesu, akibatnya semangat kerja 

masyarakat menurun, tabungan dan investasi menurun. Inflasi juga menyebabkan biaya 

produksi mengalami peningkatan sehingga harga barang dijual lebih tinggi dari 

sebelumnya, hal tersebut dapat membuat kemampuan daya beli masyarakat menjadi 

menurun. Perusahaan menjadi merugi karna mengalami peningkatan biaya produksi dan 

penurunan pendapatan usaha, sehingga berdampak pada menurunnya kemampuan dalam 

membayar angsuran kredit. 
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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. 

Temuan ini mendukung hasil penelitian Diyanti, Anin (2012) dan Hermawan 

Subagio (2005) yang menyimpulkan bahwa variable tingkat Inflasi berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap Non-Performing Loan. Dengan demikian, hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa Inflasi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi besar 

kecilnya peluang terjadinya Non-Performing Loan. 

 

4.4 Impliksi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Bank Size, Loan 

to Deposit Ratio, Capital Adiquacy Ratio, inflasi dan Gross Domestic Produk terhadap 

Non Performing Loan Bank Persero dan Bank Umum Swasta Nasional Devisa periode 

2008-2012, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan dapat 

dimanfaatkan bagi Perbankan Indonesia, pihak manajerial maupun pihak-pihak lain yang 

berkepentingan untuk mengetahui pengaruh dari Bank Size, Loan to Deposit Ratio, 
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Capital Adiquacy Ratio, inflasi dan Gross Domestic Produk dan kaitannya terhadap 

perubahan Non Performing Loan Bank Persero dan Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa periode 2008-2012. 

Hasil analisis yang dihasilkan dari penelitian ini membuktikan bahwa kelima 

variabel independen yang terdapat dalam penelitian menunjukkan hubungan yang 

signifikan terhadap variabel bebas yang digunakan. Hal ini mengindikasikan bahwa 

Bank Size, Loan to Deposit Ratio, Capital Adiquacy Ratio, inflasi dan Gross Domestic 

Product berhubungan secara signifikan terhadap Non Performing Loan yang terjadi pada 

objek penelitian. 

Adanya pengaruh signifikan secara negatif antara Bank Size terhadap Non 

Performing Loan memberi input kepada pihak bank untuk dapat menjaga dan 

meningkatkan aktiva yang dimilikinya. Sebagaimana yg kita ketahui, bahwa aktiva 

terbesar yang dimiliki oleh bank ialah bersumber dari kredit yang disalurkan. Untuk itu 

diharapkan, bank mampu meningkatkan penyaluran kreditnya dengan  tetap 

memperhatikan dan menjaga kualitas dari keputusan kredit tersebut.  

Loan to Deposit Ratio secara parsial terbukti menunjukkan hubungan yang positif 

dan berpengaruh signifikan terhadap Non Performing Loan (NPL). Hasil penelitian ini 

memberikan gambaran kepada pihak bank untuk mengambil langkah yang tepat dalam 

penyaluran kredit. Kredit yang disalurkan sebaiknya merupakan kredit yang berkualitas. 

Untuk dapat menghasilkan kredit yang berkualitas, pihak bank seharusnya melakukan 

analisa yang baik terhadap ketepatan pemberian kredit. Kesalahan dalam menganalisa 

kredit dapat berakibat pada keputusan kredit yang menyesatkan. Keputusan kredit yang 

salah akan menimbulkan potensi terjadinya kualitas kredit yang rendah dan berpotensi 

untuk terjadinya kredit bermasalah. 

 Analisis Faktor-Faktor..., Sumayah, Ak.-Ibs, 2013



103 
 

Hasil penelitian menunjukkan rasio keuangan CAR menunjukkan hubungan yang 

negatif dan berpengaruh signifikan terhadap Non Performing Loan (NPL). Langkah yang 

sebaiknya diambil oleh pihak bank ialah melakukan pembiayaan pada produk yang 

berisiko rendah sehingga dapat menekan rasio ATMR. Selain itu, langkah yang dapat 

diambil oleh baik ialah menjaga pemenuhan kecukupan modal minimum yang 

dipersyaratkan Bank Indonesia yaitu sebesar 8%, sehingga bank memiliki modal yang 

cukup dalam mengatasi indikasi awal timbulnya berbagai risiko (termasuk risiko kredit).  

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi secara parsial terbukti memiliki 

hubungan yang positif dan berpengaruh signifikan terhadap Non Performing Loan 

(NPL). Hasil penelitian ini memberikan gambaran kepada pihak bank bahwa indikator 

ekonomi makro berupa tingkat inflasi memiliki pengaruh yang signifikan dalam 

menimbulkan kerugian bank, yaitu kerugian dari kegagalan pengembalian kredit yang 

disalurkan. Maka langkah yang sebaiknya diambil oleh pihak bank ialah melakukan 

pemantauan terhadap perkembangan ekonomi makro yang dialami negara, sehingga 

bank dapat dengan siaga mengambil kebijakan-kebijakan yang dapat mepengaruhi 

kegiatan bisnisnya, terutama kebijakan dalam penyaluran kredit yang tepat.  

Hasil penelitian menunjukkan Pertumbuhan Gross Domestic Product 

memperlihatkan adanya hubungan yang negatif dan berpengaruh signifikan terhadap Non 

Performing Loan (NPL). Langkah yang sebaiknya diambil oleh pihak bank ialah 

melakukan pemantauan terhadap kondisi ekonomi makro yang dialami negara. Ketika 

pertumbuhan GDP negara mengalami peningkatan, hal tersebut mengindikasikan adanya 

sinyal positif perekonomian negara tersebut. Maka ketika itu bank diharapkan 

meningkatkan volume penyaluran kredit tetapi dengan tetap dengan melakukan analisa 

yang cermat dan pengawasan yang ketat. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh faktor internal seperti total 

assets 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, 

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:  

1. Hasil pengujian regresi linear diperoleh bahwa Bank Size berpengaruh negatif 

signifikan terhadap terjadinya NPL (Non-Performing Loan) pada Bank Umum 

Konvensional periode 2008-2012.  

2. Hasil pengujian regresi linear diperoleh bahwa LDR (Loan Deposit Ratio) 

berpengaruh negatif signifikan terhadap terjadinya NPL (Non-Performing Loan) pada 

Bank Umum Konvensional periode 2008-2012  

3. Hasil pengujian regresi linear diperoleh bahwa CAR (Capital Adequacy Ratio) 

berpengaruh negatif signifikan terhadap Bank Umum Konvensional periode 2008-

2011.  
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4. Hasil pengujian regresi linear diperoleh bahwa pertumbuhan GDP (Gross Domestic 

Product) berpengaruh negatif signifikan terhadap terjadinya NPL (Non-Performing 

Loan) pada Bank Umum Konvensional periode 2008-2012. 

5. Hasil pengujian regresi linear diperoleh bahwa laju Inflasi berpengaruh positif 

signifikan terhadap terjadinya NPL (Non-Performing Loan) pada Bank Umum 

Konvensional periode 2008-2012.  

 

5.2 Keterbatasan  

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah :  

1. Bank sampel dalam penelitian ini terbatas pada 20 bank saja (Bank Persero dan Bank 

Swasta Nasional Devisa periode 2008-2012).  

2. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada laporan keuangan 

tahunan bank, penggunaan data laporan keuangan triwulanan dapat memberikan 

model yang lebih akurat.  

3. Faktor internal yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada tiga jenis 

rasio keuangan saja, yaitu Bank Size, LDR dan CAR. Dan untuk faktor eksternalnya 

hanya terbatas pada dua variable, yaitu GDP dan Inflasi.  

 

5.3 Saran 

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah : 

1. 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 

 Analisis Faktor-Faktor..., Sumayah, Ak.-Ibs, 2013



106 
 

bank dapat beroperasi dengan baik dalam rangka memperoleh laba yang maksimal 

dan menjaga tingkat kesehatannya. 

2. 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. 

3. 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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LAMPIRAN 

 

Lampiran I 

DATA YANG DIOLAH 

KODE 

BANK TAHUN NPL SIZE LDR CAR  

INPC 2008 0,03490 16,36850 0,93470 0,14900 

INPC 2009 0,03470 16,55198 0,84040 0,13770 

INPC 2010 0,02580 16,65243 0,76130 0,13650 

INPC 2011 0,02960 16,76966 0,82210 0,12650 

INPC 2012 0,00850 16,83880 0,87420 0,16450 

BBKP 2008 0,04870 17,30083 0,83600 0,11200 

BBKP 2009 0,02810 17,43109 0,75990 0,14360 

BBKP 2010 0,03220 17,67601 0,71850 0,12550 

BBKP 2011 0,02880 17,86177 0,85010 0,12710 

BBKP 2012 0,02660 18,00046 0,83810 0,16340 

BBCA 2008 0,00600 19,31909 0,53800 0,15800 

BBCA 2009 0,00700 19,45881 0,50300 0,15300 

BBCA 2010 0,00600 19,59755 0,55200 0,13500 

BBCA 2011 0,00500 19,76069 0,61700 0,12700 

BBCA 2012 0,00400 19,90907 0,68600 0,14200 

BNGA 2008 0,02510 18,45216 0,87840 0,15600 

BNGA 2009 0,03060 18,48931 0,95110 0,13880 

BNGA 2010 0,02590 18,78291 0,88040 0,13470 

BNGA 2011 0,02640 18,93231 0,94410 0,13160 

BNGA 2012 0,02290 19,10081 0,95040 0,15160 

BDMN 2008 0,02300 18,49084 0,86400 0,15400 

BDMN 2009 0,04500 18,40656 0,88800 0,20700 

BDMN 2010 0,03000 18,58951 0,93800 0,16000 

BDMN 2011 0,02500 18,77339 0,98300 0,17600 

BDMN 2012 0,02300 18,86403 1,00600 0,18900 

BAEK 2008 0,01070 16,71754 0,61420 0,14030 

BAEK 2009 0,01110 16,88783 0,45540 0,21750 

BAEK 2010 0,00350 16,88231 0,62440 0,19050 

BAEK 2011 0,00740 16,99768 0,70060 0,16370 

BAEK 2012 0,00280 17,04888 0,81820 0,14210 

BABP 2008 0,05640 15,65413 0,90440 0,11780 

BABP 2009 0,05630 15,76253 0,89640 0,11190 

BABP 2010 0,04340 15,97514 0,84960 0,12550 

BABP 2011 0,06250 15,80085 0,84930 0,10120 

BABP 2012 0,05780 15,82155 0,79480 0,11210 
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BNII 2008 0,03200 17,85625 0,86530 0,18700 

BNII 2009 0,02420 17,92582 0,82930 0,14780 

BNII 2010 0,03090 18,13474 0,89030 0,12510 

BNII 2011 0,02140 18,36854 0,95070 0,11830 

BNII 2012 0,01700 18,56714 0,92970 0,12830 

MAYA 2008 0,02830 15,52256 1,00220 0,23690 

MAYA 2009 0,00960 15,84759 0,83770 0,17050 

MAYA 2010 0,03270 16,12827 0,78380 0,20400 

MAYA 2011 0,02510 16,37670 0,82100 0,14680 

MAYA 2012 0,03020 16,65847 0,80580 0,10930 

MEGA 2008 0,01180 17,36688 0,64670 0,16090 

MEGA 2009 0,01700 17,49648 0,56820 0,18010 

MEGA 2010 0,00900 17,75897 0,56030 0,15030 

MEGA 2011 0,00980 17,94118 0,63750 0,11860 

MEGA 2012 0,02090 17,99326 0,52390 0,16830 

BCIC 2008 0,35170 15,53575 0,93160 -0,22290 

BCIC 2009 0,27590 15,83456 0,81660 0,10020 

BCIC 2010 0,24840 16,19356 0,70860 0,11160 

BCIC 2011 0,06240 16,39020 0,83900 0,09410 

BCIC 2012 0,03900 16,53944 0,82810 0,10090 

NISP 2008 0,02630 17,48632 0,79770 0,18950 

NISP 2009 0,03120 17,53934 0,73260 0,20450 

NISP 2010 0,01990 17,73036 0,80000 0,17630 

NISP 2011 0,01260 17,90709 0,87040 0,13750 

NISP 2012 0,00910 18,18675 0,86790 0,16490 

BNLI 2008 0,03500 17,80560 0,81800 0,10800 

BNLI 2009 0,04000 17,84104 0,90600 0,12200 

BNLI 2010 0,02650 18,11747 0,87460 0,14050 

BNLI 2011 0,02040 18,43383 0,83060 0,14070 

BNLI 2012 0,01370 18,69679 0,89520 0,15860 

BSIM 2008 0,01990 15,61798 0,83310 0,11520 

BSIM 2009 0,02180 15,89944 0,79010 0,13050 

BSIM 2010 0,01260 16,23429 0,73640 0,14100 

BSIM 2011 0,00880 16,62844 0,69500 0,13980 

BSIM 2012 0,03180 16,53364 0,80780 0,18090 

PNBN 2008 0,04340 17,98177 0,78930 0,20310 

PNBN 2009 0,03160 18,17072 0,73310 0,21530 

PNBN 2010 0,04370 18,50681 0,74220 0,16650 

PNBN 2011 0,03560 18,64186 0,80360 0,17450 

PNBN 2012 0,01690 18,81807 0,88460 0,14670 

BBNI 2008 0,04900 19,12250 0,68600 0,13500 

BBNI 2009 0,04700 19,24265 0,64100 0,13800 

BBNI 2010 0,04300 19,33128 0,70200 0,18600 
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BBNI 2011 0,03600 19,51615 0,70400 0,17600 

BBNI 2012 0,02800 19,62457 0,77500 0,16700 

BBRI 2008 0,02800 19,32116 0,79930 0,13180 

BBRI 2009 0,03520 19,57425 0,80880 0,13200 

BBRI 2010 0,02780 19,81763 0,75170 0,13760 

BBRI 2011 0,02300 19,96803 0,76200 0,14960 

BBRI 2012 0,01780 20,12786 0,79850 0,16950 

BBTN 2008 0,03200 17,62200 1,01830 0,16140 

BBTN 2009 0,03360 17,88365 1,01290 0,21540 

BBTN 2010 0,03260 18,04068 1,08420 0,16740 

BBTN 2011 0,02750 18,30551 1,02560 0,15030 

BBTN 2012 0,04090 18,53177 1,00900 0,17690 

BMRI 2008 0,04700 19,69727 0,74600 0,15700 

BMRI 2009 0,02800 19,79343 0,73900 0,15700 

BMRI 2010 0,02400 19,92426 0,67580 0,13400 

BMRI 2011 0,02200 20,12886 0,71610 0,15000 

BMRI 2012 0,01900 20,27011 0,77660 0,15300 

UOB 2008 0,01950 17,32218 0,92790 0,25360 

UOB 2009 0,03020 17,32538 0,89470 0,26250 

UOB 2010 0,02780 17,46101 0,97100 0,22270 

UOB 2011 0,01530 17,82734 0,91700 0,17610 

UOB 2012 0,01810 17,89935 0,96640 0,16770 

 

 

 

TAHUN Inflasi GDP 

2008 0,11060 0,06010 

2009 0,02780 0,04629 

2010 0,06960 0,06224 

2011 0,03790 0,06490 

2012 0,04300 0,06226 
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Lampiran II 

 

STATISTIK DESKRIPTIF 

  NPL SIZE LDR CAR INFLASI GDP 

 Mean  0.027411 18.02593  0.820857 0.155519  0.055402  0.058829 

 Median  0.027500 17.98177  0.829300 0.150300  0.043000  0.062240 

 Maximum  0.062500 20.27011 1.084200 0.262500  0.110600  0.064900 

 Minimum  0.002800 15.65413  0.455400 0.100900  0.027800  0.046290 

 Std. Dev.  0.012861 1.193904  0.124082 0.032996  0.029551  0.006909 

 Skewness  0.433401 -0.124899 -0.579111 0.898427 1.003.703 -1.166809 

 Kurtosis 3.162435 2.396789  3.360905 3.899272 2.525550 2.616879 

 

 

 

 

UJI NORMALITAS 
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-0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.03

Series: Residuals
Sample 1 81
Observations 81

Mean      -2.34e-17
Median  -0.000228
Maximum  0.030138
Minimum -0.025755
Std. Dev.   0.010682
Skewness   0.334892
Kurtosis   3.272394

Jarque-Bera  1.764483
Probability  0.413854
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Lampiran III 

 

UJI MULTIKOLINIERITAS 

 

  SIZE LDR CAR INFLASI GDP 

SIZE 1.000.000 -0.118568  0.021119 -0.014968  0.174880 

LDR -0.118568 1.000.000  0.050002  0.003389  0.123830 

CAR  0.021119  0.050002 1.000.000  0.002497 -0.238254 

INFLASI -0.014968  0.003389  0.002497 1.000.000  0.330800 

GDP  0.174880  0.123830 -0.238254  0.330800 1.000.000 

 

 

 

UJI  GLEJSER 

 

Heteroskedasticity Test: Glejser  
     
     F-statistic 2.273808     Prob. F(5,75) 0.0556 
Obs*R-squared 10.66230     Prob. Chi-Square(5) 0.0585 

Scaled explained SS 10.70869     Prob. Chi-Square(5) 0.0575 
     
          

 

 

UJI DURBIN WATSON 

 

Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.580098     Mean dependent var 0.027411 
Adjusted R-squared 0.430641     S.D. dependent var 0.012861 
S.E. of regression 0.009704     Akaike info criterion -6.206159 
Sum squared resid 0.005556     Schwarz criterion -5.555815 
Log likelihood 273.3494     Hannan-Quinn criter. -5.945232 
F-statistic 3.881381     Durbin-Watson stat 2.160197 
Prob(F-statistic) 0.000021    
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Lampiran IV 

 

UJI CHOW 

 
Redundant Fixed Effects Tests   
Pool: MAYA    
Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 2.370315 (16,59) 0.0085 
Cross-section Chi-square 40.208432 16 0.0007 
     
          

 

 

 

UJI HAUSMAN 

 

 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Pool: MAYA    
Test cross-section random effects  
     
     
Test Summary 

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

     
     Cross-section random 11.661741 5 0.0397 
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Lampiran V 

UJI FIXED EFFECT 

 

 
Dependent Variable: NPL?   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 07/03/13   Time: 14:23   
Sample: 2008 2012   
Included observations: 5   
Cross-sections included: 17   
Total pool (unbalanced) observations: 81  
Cross sections without valid observations dropped 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.146738 0.033438 4.388365 0.0000 
SIZE? -0.005550 0.001575 -3.523577 0.0008 
LDR? 0.028648 0.012585 2.276472 0.0265 
CAR? -0.141141 0.047425 -2.976070 0.0042 
INFLASI? 0.109656 0.041447 2.645711 0.0104 
GDP? -0.457593 0.195337 -2.342580 0.0225 
Fixed Effects (Cross)     
_INPC--C -0.003307    
_BBKP--C -0.004535    
_BBCA--C -0.002012    
_BNGA--C 0.005296    
_BDMN--C -0.007572    
_BAEK--C 0.005202    
_BABP--C -0.011228    
_BNII--C -0.011762    
_MAYA--C 0.000597    
_MEGA--C -0.007471    
_BCIC--C -0.002613    
_NISP--C 0.015187    
_BNLI--C 0.009461    
_BSIM--C 0.000886    
_PNBN--C 0.014854    
_BBNI--C 0.000924    
_BBRI--C -0.009534    
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.580098     Mean dependent var 0.027411 
Adjusted R-squared 0.430641     S.D. dependent var 0.012861 
S.E. of regression 0.009704     Akaike info criterion -6.206159 
Sum squared resid 0.005556     Schwarz criterion -5.555815 
Log likelihood 273.3494     Hannan-Quinn criter. -5.945232 
F-statistic 3.881381     Durbin-Watson stat 2.160197 
Prob(F-statistic) 0.000021    
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Lampiran VI  

UJI T 

 

Dependent Variable: NPL?   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 07/03/13   Time: 14:23   
Sample: 2008 2012   
Included observations: 5   
Cross-sections included: 17   
Total pool (unbalanced) observations: 81  
Cross sections without valid observations dropped 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.146738 0.033438 4.388365 0.0000 
SIZE? -0.005550 0.001575 -3.523577 0.0008 
LDR? 0.028648 0.012585 2.276472 0.0265 
CAR? -0.141141 0.047425 -2.976070 0.0042 
INFLASI? 0.109656 0.041447 2.645711 0.0104 
GDP? -0.457593 0.195337 -2.342580 0.0225 
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