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Pembimbing : Drs. Harlendro, MM 

 

ABSTRAK 

 

 Karya ilmiah ini meneliti pengaruh dari variabel-variabel sumber dana 
pihak ketiga yaitu giro, deposito dan tabungan serta rasio non performing loan 
terhadap kredit yang disalurkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh variabel giro, deposito, tabungan dan rasio non performing 
loan terhadap kredit yang disalurkan secara simultan maupun parsial. Serta 
mengetahui variabel yang berpengaruh dominan terhadap kredit yang disalurkan. 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatori dimana 
objek penelitian adalah PT. Bank Negara Indonesia, Tbk dengan periode 
penelitian tahun 2005 triwulan 1-2010 triwulan 3. Alat analisis yang digunakan 
adalah OLS (Ordinary Least Square) dengan model persamaan regresi linier 
berganda. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, uji 
heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel giro, deposito, 
tabungan dan rasio non performing loan berpengaruh secara simultan terhadap 
kredit yang disalurkan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel deposito, 
tabungan dan rasio non performing loan berpengaruh secara parsial terhadap 
kredit yang disalurkan. Sedangkan variabel yang memiliki pengaruh dominan 
terhadap kredit yang disalurkan adalah tabungan. Nilai Adjusted R Square sebesar 
0,963 menunjukkan bahwa kredit yang disalurkan dapat dijelaskan oleh variabel-
variabel penelitian sebesar 96,3 persen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh factor-
faktor lain. 

 

Kata kunci : Sumber Dana Pihak Ketiga (Giro, Deposito, Tabungan), Rasio Non 
Performing Loan, Kredit yang Disalurkan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi merupakan tolak ukur pembangunan nasional 

dimana dunia perbankan memegang peranan penting dalam pertumbuhan 

stabilitas ekonomi. Tahun 2008 merupakan tahun ketidakpastian yang 

memberikan kesempatan dan tantangan bagi perekonomian Indonesia. Pada awal 

2008, di tengah keprihatinan krisis kredit perumahan di Amerika Serikat dan 

gejolak harga minyak dunia, perekonomian nasional tumbuh pesat ditunjang oleh 

tingginya permintaan di pasar ekspor terhadap komoditi minyak sawit dan 

batubara yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Memasuki 

semester kedua 2008, perekonomian mengalami tekanan kuat akibat krisis kredit 

perumahan Amerika Serikat yang berkembang cepat menjadi krisis keuangan 

global. Kondisi yang tidak menguntungkan ini mengakibatkan anjloknya harga 

dan permintaan komoditi sehingga menekan sektor ekspor Indonesia. 

Krisis perekonomian global di tahun 2008 bagi Indonesia telah 

mengakibatkan menurunnya ekspor, dan lebih lanjut berdampak pada menjadi 

lesunya kegiatan di sektor riil. Kelesuan di sektor riil berdampak pada 

kemungkinan menurunnya kinerja keuangan para nasabah pengguna kredit 

perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Risiko yang dihadapi perbankan dari 

kondisi seperti tersebut diantaranya adalah, potensi meningkatnya 

kredit/pembiayaan menjadi tidak atau kurang produktif, yang biasa disebut 

sebagai Non Performing Loan (NPL). 
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Untuk menyikapi krisis keuangan global, Bank Indonesia secara bertahap 

menaikkan kembali BI Rate menjadi sebesar 9,5% di tahun 2008 dimana 

sebelumnya BI Rate telah turun dan bertahan pada tingkat 8,0% di tahun 2007. 

Kenaikan suku bunga Bank Indonesia ini menyebabkan kenaikan suku bunga 

simpanan dan kredit bank. Selain itu Bank Indonesia juga meningkatkan jumlah 

simpanan di bank yang dijamin oleh Pemerintah dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 

milyar, untuk mengantisipasi rush akibat kekhawatiran masyarakat terhadap 

keamanan simpanannya di bank. 

Perbankan dalam menjalankan operasionalnya membutuhkan dana. Dana-

dana yang dimaksud meliputi, dana yang bersumber dari bank itu sendiri, dana 

yang bersumber dari lembaga lainnya, dan dana yang bersumber dari masyarakat. 

Dana yang bersumber dari bank itu sendiri merupakan sumber dana dari modal 

sendiri yaitu modal setoran dari para pemegang saham. Modal sendiri memiliki 

fungsi sebagai penjamin bagi keselamatan bagi para debitur. Dimana dengan 

modal sendiri yang dimiliki diharapkan perbankan dapat selalu menjaga 

likuiditasnya. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya atau dana pihak kedua 

merupakan sumber dana tambahan jika bank mengalami kesulitan mencari dana. 

Sumber dana ini diperoleh melalui pasar uang antar bank dan melalui pasar 

modal. 

Dana merupakan persoalan yang paling utama k a r e n a  t anpa adanya 

dana,  bank tidak akan berfungsi sebagaimana layaknya. Dalam Undang-

Undang No.10 tahun 1998 dikatakan bahwa “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 
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rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak”. Dengan demikian, bank 

merupakan bagian dari lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi 

yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan 

dana yang dihimpunnya kepada masyarakat yang kekurangan dana (Abdullah, 

2005 : 17). Dalam menjalankan operasional bank selalu terdapat risiko yang 

melekat didalamnya. Salah satu risiko yang berhubungan dengan penyaluran 

kredit adalah risiko kredit. Menurut Bank Indonesia (2009 : 16) risiko kredit 

adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterparty memenuhi 

kewajibannya. Berdasarkan fungsi intermediasi perbankan serta risiko yang 

melekat dalam kegiatan operasionalnya, ada empat faktor yang dijadikan variabel 

penelitian yaitu giro, deposito, tabungan dan rasio NPL. Giro, deposito, tabungan 

berkaitan dengan dana pihak ketiga yang dihimpun bank dari masyarakat, 

sedangkan rasio NPL berkaitan dengan risiko atas penyaluran kredit yang 

dilakukan oleh bank. 

Dana yang bersumber dari masyarakat yaitu dana yang dihimpun dari 

masyarakat dalam beberapa bentuk. Menurut Siamat (2005 : 298) sumber utama 

dana bank berasal dari simpanan dalam bentuk giro (demand deposit), deposito 

berjangka (time deposit), dan tabungan (saving deposit). Ketiga jenis dana ini 

sering disebut sebagai sumber dana tradisional bank. Persaingan antar bank untuk 

menarik dana dari masyarakat semakin meningkat, bank berlomba untuk menarik 

dana masyarakat sebanyak-banyaknya. Masyarakat yang kelebihan dana 

menyimpan dananya di bank dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan bentuk 

lain yang dipersamakan dengan itu sesuai kebutuhan dan disebut sebagai dana 

pihak ketiga atau dana yang bersumber dari masyarakat. Dana pihak ketiga 
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merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan 

merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari 

sumber dana ini. 

Dana yang berhasil dihimpun oleh bank justru akan menjadi beban apabila 

dibiarkan begitu saja tanpa ada usaha alokasi untuk tujuan-tujuan yang produktif. 

Dana yang telah dihimpun bukanlah dana  yang semuanya murah tapi sebagian 

besar adalah dana dari deposan yang menimbulkan kewajiban bagi bank untuk 

membayar imbal jasa berupa bunga (Sigit dan Totok, 2007 : 102). Oleh karena itu  

bank harus memanfaatkan dana yang diperoleh sebaik mungkin untuk 

menghasilkan return yang optimal bagi bank salah satunya dengan menyalurkan 

kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Menurut Abdullah (2005 : 22) 

Penyaluran dana kepada masyarakat merupakan aktivitas yang dilakukan setelah 

penghimpunan dana dari masyarakat dalam mekanisme kerja bank berkaitan 

dengan perannya sebagai lembaga keuangan. 

Kredit yang disalurkan oleh bank merupakan bagian terbesar dari asset 

yang dimiliki bank, sehingga kegiatan perkreditan merupakan tulang punggung 

atau kegiatan utama bank. Dendawijaya (2005 : 49) mengemukakan bahwa dana-

dana yang dihimpun dari masyarakat dapat mencapai 80%-90% dari seluruh dana 

yang dikelola bank dan kegiatan perkreditan mencapai 70%-80% dari kegiatan 

usaha bank. Sebagaimana umumnya negara berkembang, sumber pembiayaan 

dunia usaha di Indonesia masih didominasi oleh penyaluran kredit perbankan 

yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Indikator kesehatan usaha perbankan salah satunya adalah dengan melihat 

berhasil tidaknya kredit-kredit yang dikucurkan. Oleh karena itu perbankan perlu 
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mempertimbangkan faktor resiko dan lebih berhati-hati agar terhindar dari kredit 

bermasalah yang dapat mengakibatkan bank menjadi tidak sehat. Non Performing 

Loan (NPL) merupakan rasio keuangan yang bekaitan dengan risiko kredit. Risiko 

kredit adalah risiko dari kemungkinan terjadinya kerugian bank sebagai akibat 

dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan bank kepada debitur. NPL 

adalah perbandingan antara total kredit bermasalah dengan total kredit yang di 

berikan kepada debitur. Bank dikatakan mempunyai NPL yang tinggi jika 

banyaknya kredit yang bermasalah lebih besar daripada jumlah kredit yang 

diberikan kepada debitur.  

Penurunan rasio kredit bermasalah hendakya harus terus diupayakan oleh 

perbankan untuk menjaga fundamental keuangan bank. Fenomena yang terjadi 

pada tahun 2005, NPL perbankan menyentuh level 7,56% atau tertinggi jika 

dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya pada 2006, rasio kredit 

bermasalah industri perbankan tercatat sebesar 6,07% dan turun signifikan pada 

2007 hingga menyentuh level 4,07%. Penurunan NPL terus berlanjut hingga pada 

2008 tercatat rasio kredit bermasalah pada posisi 3,2%. Sebagai akibat dari krisis 

tahun itu, mendorong kenaikan NPL pada Oktober 2009 sehingga rasio NPL 

menjadi 3,84%. Pada Oktober 2010, NPL perbankan turun menjadi sebesar 3,0% 

dan pada posisi ini bank sentral mengklaim sebagai rasio kredit bermasalah yang 

terendah sepanjang sejarah industri perbankan (www.bataviase.co.id : 2010). 

Banyaknya kredit bermasalah membuat bank tidak berani meningkatkan 

penyaluran kreditnya karena banyaknya kredit yang tidak dapat dibayar ataupun 

dilunasi oleh debitur, apalagi bila dana pihak ketiga tidak dapat dicapai secara 

optimal. Dana pihak ketiga yang digunakan untuk menyalurkan kredit diharapkan 
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menghasilkan return yang optimal bagi bank, namun dengan adanya kredit 

bermasalah atau NPL mengharuskan bank untuk membentuk cadangan penyisihan 

kerugian NPL yang semakin besar yang mengurangi laba dan mengakibatkan 

kurangnya kemampuan untuk menyalurkan kredit. Non Performing Loan apabila 

tidak dapat ditangani dengan tepat, menurut Dendawijaya (2005 : 86) diantaranya 

hilangnya kesempatan memperoleh kesempatan pendapatan (income) dari kredit 

yang diberikan, sehingga mengurangi laba dan mengurangi kemampuan untuk 

memberikan kredit selanjutnya. 

Bank yang tetap eksis ditengah maraknya masalah kredit adalah PT. Bank 

Negara Indonesia, Tbk. BNI merupakan bank umum milik negara yang saat ini 

telah menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia dengan 1.106 cabang diseluruh 

Indonesia dan 5 cabang di luar negri. Serta outlet khusus yang menyalurkan kredit 

atau pembiayaan, yaitu 229 Sentra Kredit Kecil (SKK), 20 Sentra Kredit 

Menengah (SKM) dan 54 cabang Syariah. Sampai saat ini BNI melayani sekitar 9 

juta nasabah simpanan, lebih dari 100 ribu nasabah kredit konsumen, 741 nasabah 

kredit koperasi, 51.642 nasabah kredit menengah dan kecil, dan 1,3 juta pemegang 

kartu kredit (www.bni.co.id : 2010). 

Prestasi kerja yang baik menyebabkan BNI menjadi salah satu bank 

terkemuka yang memiliki nama baik serta dipercaya oleh berbagai pihak. 

Berdasarkan laporan tahunan BNI, pada tahun 2008 BNI kembali dipercaya 

menjadi coordinating aranger dan agen fasilitas pemberian fasilitas kredit senilai 

Rp 2,4 triliun kepada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TELKOM) 

dan BNI kembali menjadi lead sindikasi dalam memberikan fasilitas kredit untuk 

membiayai pembangunan jalan tol. Kali ini, BNI bersama 4 bank lain, yaitu BRI, 
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Bank Jabar, Bank Riau dan Bank Jatim, memberikan fasilitas kredit kepada PT 

Trans Jabar Tol (PT TJT) untuk membiayai pembangunan jalan tol ruas Ciawi – 

Sukabumi. Di tahun 2009 BNI ditunjuk sebagai bank pengelola dana cadangan 

abandonment and site restoration (ASR) dari kontraktor migas. Kontraktor 

Kontra Kerja Sama (KKKS) untuk proyek minyak dan dan gas (migas) di 3 blok 

milik British Petroleum dan 1 blok milik Medco Tomori. Selain itu BNI ditunjuk 

sebagai Bank Persepsi Penerimaan Negara yang berasal dari wajib pajak yang ada 

di luar negeri. Untuk mendukung pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan 

negara ini, BNI telah mengembangkan sistem aplikasi modul penerimaan negara 

(MPN) di 5 cabang BNI di luar negeri. 

Penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran kredit BNI mengalami 

pertumbuhan, sedangkan rasio NPL mengalami penurunan dari tahun ketahun. 

Hal ini mencerminkan upaya yang sungguh-sungguh dari BNI untuk menerapkan 

praktik kehati-hatian terutama dalam menghadapi ketidakpastian di tahun-tahun 

selanjutnya. Penurunan NPL terus diupayakan tercermin mulai tahun 2008 NPL 

BNI sebesar 4,96% kurang dari 5% sesuai dengan peraturan Bank Indonesia guna 

menjaga kesehatan bank. 

Tabel 1.1. 
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, Kredit yang Disalurkan dan Rasio Non 

Performing Loan PT. Bank Negara Indonesia. Tbk 
(dalam jutaan rupiah) 

Sumber : laporan keuangan PT. Bank Negara Indonesia. Tbk, 2005-2009 

Beberapa tahun terakhir setelah krisis, kinerja sektor perbankan 

menunjukkan trend yang terus membaik, tercermin dari pulihnya kepercayaan 
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terhadap perbankan. Menurut Warjiyo (2005 :  435) fungsi intermediasi 

perbankan terus mengalami perbaikan seiring dengan pulihnya kepercayaan 

masyarakat, permodalan dan kualitas asset, tetapi penyaluran kredit masih 

tergolong lambat di Indonesia. Kinerja indusri perbankan terus membaik dengan 

peran intermediasi yang semakin meningkat dan telah meningkatkan profitabilitas 

perbankan, meskipun perbandingan antara seluruh jumlah kredit yang diberikan 

bank dengan simpanan yang diterima oleh bank yang tercermin dalam Loan 

Deposit to Ratio (LDR) belum mencapai 80% sesuai yang ditetapkan Bank 

Indonesia. 

Berdasarkan pemikiran-pemikiran di atas tersebut, maka judul dalam 

penelitian ini adalah: 

“PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN RASIO NON PERFORMING 

LOAN TERHADAP KREDIT YANG DISALURKAN (Studi Pada PT. Bank 

Negara Indonesia, Tbk.)’’. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan penyederhanaan masalah yang rumit dan 

komplek dirumuskan menjadi masalah yang dapat diteliti (researchable problem). 

Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini antara lain : 

1. Apakah dana pihak ketiga yaitu giro, deposito dan tabungan serta rasio 

NPL secara simultan berpengaruh terhadap kredit yang disalurkan pada 

PT. Bank Negara Indonesia, Tbk.? 

2. Apakah dana pihak ketiga yaitu giro, deposito dan tabungan serta rasio 

NPL secara parsial berpengaruh terhadap kredit yang disalurkan pada PT. 

Bank Negara Indonesia, Tbk.? 

3. Dari empat variabel yaitu giro, deposito, tabungan dan rasio NPL variabel 

manakah yang memiliki pengaruh dominan terhadap kredit yang 

disalurkan pada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk.? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain : 

1. Mengetahui pengaruh variabel dana pihak ketiga yaitu giro, deposito dan 

tabungan serta rasio non performing loan berpengaruh secara simultan 

terhadap kredit yang disalurkan  pada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. 

2. Mengetahui pengaruh variabel dana pihak ketiga yaitu giro, deposito dan 

tabungan serta rasio non performing loan berpengaruh secara parsial 

terhadap kredit yang disalurkan pada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. 
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3. Mengetahui dari empat variabel yaitu giro, deposito, tabungan dan rasio 

NPL variabel manakah yang memiliki pengaruh dominan terhadap kredit 

yang disalurkan pada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi perbankan secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak berkepentingan khususnya dalam 

penyaluran kredit. 

2. Bagi calon nasabah, penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan 

referensi dalam mengajukan kredit di PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. 

3. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 

dalam melakukan penelitian yang sejenis. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu. Penelitian 

pertama dilakukan oleh Ananda Sabil Husein (2004) yang berjudul “Pengaruh 

Jumlah Dana yang Dihimpun, Modal Sendiri, dan Kolektibilitas Kredit terhadap 

Jumlah Kredit yang Disalurkan pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia’’. 

Penelitian ini mengemukakan bahwa variabel dana yang dihimpun, modal sendiri, 

dan kolektibilitas kredit golongan I secara bersama-sama dan parsial mempunyai 

pengaruh yang bermakna terhadap jumlah kredit yang disalurkan. Oleh karena itu, 

seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia perlu memperhatikan 

variabel-variabel tersebut agar jumlah kredit yang disalurkan dapat meningkat. 

Ananda juga membuktikan bahwa variabel yang mempunyai pengaruh dominan 

pada jumlah kredit yang disalurkan adalah dana yang dihimpun sehingga 

perhatian pada variabel ini harus lebih diperhatikan dikarenakan semakin 

tingginya jumlah dana yang dihimpun maka kredit yang disalurkan akan semakin 

besar. 

Penelitian kedua dilakukan oleh Dwi Ayu Ramadhani (2008) yang 

berjudul “Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Rasio Tingkat Non Performing 

Loan terhadap Jumlah Kredit yang Disalurkan (Studi pada PT. Bank rakyat 

Indonesia (persero) Tbk. Cabang Situbondo)’’. Metode yang digunakan dalam 

analisis data adalah metode analisis regresi linier berganda untuk mencari 

pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Hasil dari penelitian 
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tersebut adalah bahwa secara simultan variabel independen memiliki pengaruh 

terhadap jumlah kredit yang disalurkan. Secara parsial, variabel giro  dan deposito 

tidak memiliki pengaruh terhadap jumlah kredit yang disalurkan, sedangkan 

variabel tabungan dan ratsio tingkat NPL memiliki pengaruh terhadap jumlah 

kredit yang disalurkan. Variabel tabungan merupakan variabel bebas yang 

dominan berpengaruh terhadap penyaluran kredit. 

Penelitian ketiga dilakukan oleh Francisca dan Hasan Sakti Siregar (2009) 

dengan judul “Pengaruh Faktor Internal Bank Terhadap Volume Kredit Pada 

Bank Yang Go Public Di Indonesia’’. Penelitian ini mengemukakan bahwa dana 

pihak ketiga (DPK) dan ROA (return on asset) berpengaruh positif signifikan 

terhadap volume kredit sedangkan CAR (capital adequacy ratio) dan NPL (non 

performing loan) tidak berpengaruh signifikan terhadap volume kredit. 

Penelitian keempat yang berjudul “Analisis Pengaruh Jumlah giro, 

Tabungan dan Deposito Berjangka terhadap Jumlah Kredit yang Diberikan pada 

Bank-Bank Go Public di Bursa Efek Indonesia’’ yang dilakukan oleh Evi 

Cristiani (2010). Penelitian ini mengemukakan bahwa variabel jumlah giro, 

tabungan dan deposito berjangka secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

jumlah kredit yang diberikan. Evi juga membuktikan bahwa secara parsial 

variabel jumlah tabungan dan jumlah deposito berjangka berpengaruh signifikan, 

sedangkan variabel jumlah giro tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

jumlah kredit yang diberikan. 
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2.2. Perbankan Indonesia 

2.2.1. Pengertian Bank 

Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 

1998 tentang perbankan, bank merupakan 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 orang banyak.  

2.2.2. Fungsi Bank 

Menurut (Siamat, 2005 : 276) bank umum sebagai lembaga intermediasi 

keuangan memberikan jasa-jasa keuangan baik kepada unit surplus maupun 

kepada unit defisit. Bank melaksanakan beberapa fungsi dasar, sebagai berikut: 

a. menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien 
dalam kegiatan ekonomi; 

b. menciptakan uang; 

c. menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat 

d. menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya. 

2.2.3. Usaha Bank 

Kegiatan usaha bank pada dasarnya hanya ada 2 (dua) yaitu kegiatan 

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bentuk kegiatan menghimpun 

dana yang dilakukan oleh bank di antaranya dapat berupa giro, deposito, sertifikat 

deposito, tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang pada prinsipnya adalah 

melakukan penyimpanan dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank 

berdasarkan suatu perjanjian. Sedangkan bentuk kegiatan usaha bank dalam 

menyalurkan dana dapat berbentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 
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syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain 

yang serupa. 

Kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya juga merupakan kegiatan 

usaha bank, namun kegiatan tersebut hanya merupakan pendukung dari kegiatan 

dasar. Jasa-jasa ini diberikan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan 

menghimpun dana dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung 

dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun yang tidak langsung. 

2.2.4. Jenis-jenis Bank 

Jenis-jenis bank menurut Kasmir (2007 : 20) adalah : 

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan nomor 14 tahun 1967 
jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari : 
a. Bank Umum 

b. Bank Pembangunan 

c. Bank Tabungan 

d. Bank Pasar 

e. Bank Desa 

f. Lumbung Desa 

g. Bank Pegawai 

h. Dan Bank jenis lainnya 

Kemudian menurut Undang-Undang Pokok Perbankan nomor 7 
tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang 
Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan  maka jenis perbankan 
terdiri dari dua jenis bank yaitu : 

a. Bank Umum 

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Dengan keluarnya Undang-Undang RI  Nomor 7 tahun 1992 
tersebut mengakibatkan perubahan fungsi Bank Pembangunan dan 
Bank Tabungan menjadi Bank Umum. Kemudian Bank Desa, 
Bank Pasar, Lumbung Desa dan Bank Pegawai menjadi Bank 
Perkreditan Rakyat. 
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Jenis bank ditinjau dari beberapa segi, diantaranya : 

1. Dilihat dari segi kepemilikannya 

a. Bank milik Pemerintah 

b. Bank milik swasta nasional 

c. Bank milik asing 

d. Bank milik campuran 

2. Dilihat dari segi status 

a. Bank Devisa 

b. Bank Non Devisa 

3. Dilihat dar segi cara menentukan harga 

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional 

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah 

2.3. Kredit 

2.3.1. Pengertian Kredit 

 Dalam bahasa latin kredit disebut ”credere” yang artinya kepercayaan. 

Menurut Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, kredit adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga. 
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2.3.2. Tujuan dan Fungsi Kredit 

 Tujuan kredit adalah untuk memperoleh keuntungan yang aman, sehingga 

pada saatnya masyarakat peminjam dana di bank dapat memperoleh kembali 

simpanan berikutnya tanpa dikuatirkan oleh adanya kredit yang macet. 

 Sedangkan fungsi kredit dewasa ini pada dasarnya ialah pemenuhan jasa 

untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan 

produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya 

ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak (Rahmat dan Maya, 

2008:5).  

2.3.3. Jenis-jenis Kredit 

 Beragamnya jenis kegiatan uasaha mengakibatkan beragam pula 

kebutuhan akan jenis kredit. Menurut Sigit dan Totok (2007 : 117) atas dasar 

tujuan penggunaan dananya oleh debitur, kredit dapat dibedakan menjadi : 

a.) Kredit Modal Kerja 

KMK adalah kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan 
modal kerja nasabah. KMK biasanya berjangka pendek dan 
disesuaikan dengan jangka waktu perputaran modal kerja nasabah. 
Ditinjau dari waktunya, KMK terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu : 

1. KMK- Revolving 

Apabila kegiatan usaha debitor dapat diharapkan berlangsung 
secara berkelanjutan dalam jangka panjang dan pihak bank cukup 
mempercayai kemampuan dan kemauan nasabah, maka fasilitas 
KMK nasabah dapat diperpanjang setiap periodenya tanpa harus 
mengajukan permohonan kredit baru. KMK semacam ini disebut 
sebagai KMK- Revolving. Bank hanya perlu secara berkala 
meninjau kinerja nasabah berdasarkan laporan kegiatan usaha yang 
wajib diserahkan nasabah secara rutin. Hanya apabila pihak bank 
mulai meragukan kinerja nasabah, maka bank dapat saja meninjau 
kembali pemberian fasilitas KMK- Revolving kepada nasabah. 
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2. KMK- Einmaleg  

Apabila volume kegiatan usaha debitor sangat berfluktuasi dari 
waktu ke waktu dan pihak bank kurang mempercayai kemampuan 
dan kemauan nasabah, maka pihak bank merasa lebih aman kalau 
memberikan KMK- Einmaleg. Faslitas KMK ini hanya diberikan 
sebatas satu kali perputaran usaha nasabah, dan apabila pada 
periode selanjutnya nasabah menghendaki KMK lagi maka 
nasabah harus mengajukan permohonan kredit baru. KMK jenis ini 
juga dapat diberikan kepada debitor yang kegiatan usahanya sangat 
bergantung pada proyek yang diperolehnya. 

b.) Kredit Investasi 

Kredit Invesatsi adalah kredit yang digunakan untuk pengadaan 
barang modal jangka panjang untuk kegiatan usaha nasabah. 
Kredit ini biasanya berjangka menengah atau panjang, karena 
nilainya yang relative besar dan cara pelunasan oleh nasabah 
melalui angsuran. 

c.) Kredit Konsumsi 

Kredit Konsumsi adalah kredit yang digunakan dalam rangka 
pengadaan barang atau jasa untuk tujuan konsumsi, dan bukan 
sebagai barang modal dalam kegiatan usaha nasabah. Kredit jenis 
ini sering kali diberi nama kredit multiguna, yang berarti bisa 
digunakan untuk berbagai tujuan oleh nasabah. 

 Sedangkan jenis-jenis kredit menurut Kasmir (2007 : 76) adalah : 

1. Dilihat dari segi kegunaannya 

a. Kredit investasi 

b. Kredit modal kerja 

2. Dilihat dari segi tujuan kredit 

a. Kredit produktif 

b. Kredit konsumtif 

c. Kredit perdagangan 

3. Dilihat dari segi jangka waktu 

a. Kredit jangka pendek 

b. Kredit jangka menengah 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


c. Kredit jangka panjang 

4. Dilihat dari segi jaminan 

a. Kredit dengan jaminan 

b. Kredit tanpa jaminan 

5. Dilihat dari sektor usaha 

a. Kredit pertanian 

b. Kredit peternakan 

c. Kredit industri 

d. Kredit pertambangan 

e. Kredit pendidikan 

f. Kredit profesi 

g. Kredit perumahan 

h. Dan sektor-sektor usaha lainnya 

2.3.4. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit   

Terdapat tiga macam konsep tentang prinsip-prinsip/ syarat-syarat/ azas-

azas pemberian kredit bank secara sehat sebagai berikut : 

1. Prinsip-prinsip 5 C 

a. Character (Watak/ Kepribadian/ Karakter) 

“Character” atau watak dari seorang peminjam merupakan salah satu 

pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai 

pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam adalah orang yang bertingkah 

laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha melunasi 

utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan. 
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b. Capacity (Kemampuan/ Kapasitas) 

Pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan 

menjalankan usaha calon peminjam. Kemampuan ini sangat penting artinya 

mengingat bahwa kemampuan inilah yang menentukan besar kecilnya pendapatan 

atau penghasilan suatu perusahaan dimasa yang akan datang. 

c. Capital (Modal) 

Azas capital atau modal ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana 

struktur modal yang telah dimiliki oleh calon peminjam. Jumlah capital yang 

dimiliki ini penting untuk diketahui oleh bank untuk menilai tigkat debt to equity 

ratio (DER) yang selanjutnya berkaitan dengan tingkat rentabilitas dan solvabilitas 

serta jangka waktu pembayaran kredit yang akan diterima. 

d. Condition of economy (Kondisi perekonomian) 

Azas ini perlu pula diperhatikan dalam pertimbangan pemberian kredit 

terutama dalam hubungannya degan sektor usaha calon peminjam. Bank harus 

mengetahui keadaan ekonomi pada saat tersebut yang berpengaruh dan berkaitan 

langsung dengan usaha calon debitur dan bagaimana prospeknya dimasa 

mendatang. 

e. Collateral (Jaminan/ Agunan) 

Jaminan atau agunan yaitu harta benda milik debitur atau fihak ketiga yang 

diikat sebagai agunan andaikata terjadi ketidak mampuan debitur tersebut untuk 

menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit. 

2. Prinsip-prinsip 5 P 

a. Party (Golongan) 
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Mencoba  menggolongkan calon peminjam ke dalam kelompok tertentu 

menurut character, capacity dan capitalnya dengan jalan penilaian atas 3 C 

tersebut. 

b. Purpose (Tujuan) 

Tujuan penggunaan kredit yang diajukan, apa tujuan yang sebenarnya dari 

kredit tersebut, apakah mempunyai aspek-aspek sosial yang positif dan luas atau 

tidak. Selanjutnya juga sebagai kreditur, maka bank harus meneliti apakah 

kreditnya benar-benar dipergunakan sesui dengan tujuan semula. 

c. Payment (Sumber pembayaran) 

Setelah mengetahui tujuan yang sebenarnya dari kredit tersebut maka 

hendaknya diperkirakan dan dihitung kemungkina-kemungkinan besarnya 

pendapatan yang akan dicapai/ dihasilkan. Dengan demikian bank dapat pula 

menghitung keampuan dan kekuatan debitur untuk membayar kembali kreditnya, 

sekaligus juga dapat ditentukaan cara pembayaran dan jangka waktu 

pengembalian kreditnya. 

d. Profitability (Kemampuan untuk mendapatkan keuntungan) 

Yang dimaksud dengan profitability disini bukanlah keuntungan yang dicapai 

debitur semata-mata, melainkan pula dinilai dan dihitung keuntungan-keuntungan 

yang mungkin akan dicapai oleh bank. 

e. Protection (Perlindungan) 

Proteksi dimaksudkan untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak 

diduga sebelumnya, maka bank perlu untuk melindungi kredit yang diberikannya 

antara lain dengan jalan meminta jaminan atau agunan dari debiturnya bahkan 

mungkin pula baik jaminannya agunannya maupun kreditnya diasuransikan. 
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3. Prinsip-prinsip 3 R 

a. Return (Hasil yang dicapai) 

Return tersebut dimaksudkan penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh 

perusahaan debitur setelah dibantu dengan kredit oleh bank. 

b. Repayment (Pembayaran kembali) 

Dalam hal ini bank harus menilai berapa lama perusahaan pemohon kredit 

dapat membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kemampuan kemampuan 

membayar kembali, dan apakah kredit harus diangsur atau dilunasi sekaligus 

diakhir periode. 

c. Risk bearing ability (Kemampuan untuk menanggung risiko) 

Dalam hal ini bank harus mengetahui dan menilai sejauh mana perusahaan 

pemohon kredit mampu menanggung risiko kegagalan andaikata terjadi sesuatu 

yang tidak diinginkan. 

2.4. Manajemen Dana Bank 

2.4.1. Sumber Dana Bank 

Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari 

masyarakat. Perolehan dana itu tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari 

simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya (Kasmir, 2007 : 45). 

Secara garis besar sumber dana bank dapat diperoleh dari : 

1. Dari bank itu sendiri (dana pihak kesatu) : dana yang diperoleh dari dalam 

bank. Perolehan dana ini biasanya digunakan apabila bank mengalami kesulitan 

untuk memperoleh dana dari luar. Adapun pencarian dana melalui setoran modal 
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dari pemegang saham, cadangan laba dan laba bank yang belum dibagikan kepada 

para pemegang saham. 

2. Dari lembaga lainnya (dana pihak kedua) : merupakan tambahan jika bank 

megalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua diatas. 

Pencarian dari sumber dana ini relative mahal dan sifatnya hanya sementara 

waktu. Dana ini dapat diperoleh dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), 

pinjaman antar bank, pinjaman dari bank-bank luar negeri atau Surat berharga 

Pasar Uang (SBPU). 

3. Dari masyarakat luas (dana pihak ketiga) : sumber dana ini merupakan 

sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran 

keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. 

Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan sumber 

lainnya. Sumber dana yang dimaksud adalah simpanan giro, simpanan tabungan 

dan simpanan deposito. 

2.4.2. Sumber Dana Pihak Ketiga 

Dana yang bersumber dari masyarakat luas atau dana pihak ketiga ini 

sering disebut sebagai sumber dana tradisional bank. (Kasmir, 2007 : 48). Dana 

yang tersedia di masyarakat tidak terbatas, sehingga sumber ini relatif lebih 

mudah menghimpunnya asal bank dapat memberikan bunga yang relatif lebih 

tinggi dan dapat memberikan fasilitas menarik dan memuaskan. Dana tersebut 

diantaranya :  
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1. Giro 

Giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana 

perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan. Karena sifat 

penarikannya yang dapat dilakukan setiap saat tersebut, maka giro merupakan 

sumber dana yang sangat labil bagi bank. Bagi pihak nasabah rekening giro 

tersebut akan sangat membantu dan merupakan alat pembayaran yang lebih 

efisien . 

2. Deposito 

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada 

waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Untuk 

mencairkan deposito yang dimiliki deposan dapat menggunakan bilyet deposito 

atau sertifikat deposito (Kasmir, 2007:63).  Dalam prakteknya paling tidak 

terdapat tiga jenis deposito yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito dan 

deposito on call. Berikut ini jenis-jenis deposito : 

a. Deposito berjangka 

 Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis 

jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka biasanya bervariasi mulai 

dari 1,2,3,6,12,18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas 

nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya di dalam bilyet deposito 

tercantum nama seseorang atau lembaga si pemilik deposito berjangka. Penarikan 

bunga deposito bejangka dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo 

sesuai jangka waktunya. Penariakn dapat dilakukan secara tunai maupun 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


pemindahbukuan dan setiap bunga deposito dikenakan pajak dari jumlah bunga 

yang diterimanya. 

b. Sertifikat Deposito 

Sama seperti halnya deposito berjangka sertifikat deposito merupakan 

deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2,3,6,12 dan 24 bulan. Hanya 

perbedaannya Sertifikat Deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat 

serta dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Kemudian 

penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam berbagai nominal dan 

biasanya dalam jumlah bulat. Sehingga nasabah dapat membeli dalam lembaran 

yang bervariasi untuk jumlah nominal yang diinginkan. 

c. Deposito On Call 

Merupakan deposito digunakan untuk deposan yang memiliki jumlah uang 

dalam jumlah besar dan sementara waktu belum digunakan. Penerbitan deposito 

on call memiliki jangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 

bulan. Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposito on call, namun 

sebelum dicairkan deposan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya sudah 

memberitahukan bank penerbit bahwa yang bersangkutan akan mencairkan 

DOCnya. 

3. Tabungan 

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau 

alat yang dipersamakan dengan itu. Persyaratan masing-masing bank berbeda satu 

sama lain. Biaya dana yang berasal dari tabungan ini dapat digolongkan sebagai 
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dana yang relative mahal, lebih tinggi dari jasa giro namun lebih rendah dari 

bunga deposito berjangka. 

2.4.3. Hubungan Sumber Dana Pihak Ketiga dengan Penyaluran Kredit 

 Penyaluran dana kepada masyarakat merupakan aktivitas yang dilakukan 

setelah penghimpunan dana dari masyarakat dalam mekanisme kerja bank 

berkaitan dengan perannya sebagai lembaga keuangan (Abdullah, 2005 : 22). 

Pendapat tersebut didukung oleh Sigit dan Totok (2007 : 102) yang 

menambahkan : 

Dana yang berhasil dihimpun oleh bank justru akan menjadi beban 

apabila dibiarkan begitu saja tanpa ada usaha alokasi untuk tujuan-

tujuan yang produktif. Dana yang telah dihimpun bukanlah dana  

yang semuanya murah tapi sebagian besar adalah dana dari 

deposan yang menimbulkan kewajiban bagi bank untuk membayar 

imbal jasa berupa bunga. Berdasarkan kebutuhan itu dan juga 

untuk memperoleh penerimaan bank dalam rangka menutup biaya-

biaya lain serta mendapatkan keuntungan, maka bank berusaha 

mengalokasikan dananya dalam berbagai bentuk aktiva dengan 

berbagai macam pertimbangan. 

 Jadi kesimpulannya adalah bahwa salah satu sumber dan faktor penting 

dalam ekonomi adalah permodaan dimana sumber dana perbankan terbesar 

berasal dari masyarakat dalam bentuk deposito, giro dan tabungan. Dana tersebut 

akan menjadi beban apabila tidak dimanfaatkan dengan optimal, oleh karena itu 

bank berusaha mengalokasikan dananya dengan salah satunya menyalurkan kredit 

untuk mengahasilkan profit. 
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2.5. Kredit Bermasalah 

2.5.1. Pengertian Dasar tentang Kredit Bermasalah 

 Kredit bermasalah atau problem loan dapat diartikan sebagai pinjaman 

yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesenjangan dan atau 

karena faktor eksternal diluar kendali debitur.  

2.5.2. Kolektibilitas Kredit 

 Kredit bermasalah sering juga disebut non performing loan yang dapat 

diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi 

pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya 

kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga. Penilaian kolektibilitas 

kredit digolongkan ke dalam 5 kelompok yaitu : 

1. lancar (pass) apabila tidak terdapat tunggakan angsuran kredit 

2. Dalam perhatian khusus (special mention) apabila tunggakan kredit kurang 

dari 3 bulan 

3. Kurang lancar (substandard) apabila tunggakan berkisar antara 3 sampai 6 

bulan 

4. Diragukan (doubtful) apabila kredit tersebut tidak memenuhi kriteria 

kurang lancar namun masih dapat diselamatkan karena nilai agunannya ≥ 

75% dari utang, atau kredit tersebut tidak dapat diselamatkan namun nilai 

agunannya ≥ 100% dari utang 

5. Macet (loss) apabila setelah 21 bulan berstatus diragukan, belum ada 

pelunasan kredit/ penyelamatan kredit, atau kredit yang penyelesaiannya 

telah diserahkan kepada pengadilan negeri/ BUPN, dan kredit yang telah 

dimintakan pembayaran ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit. 
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Apabila kredit dikaitkan dengan tingkat kolektibilitasnya, maka yang 

digolongkan kredit bermasalah adalah kredit yang memiliki kualitas kurang 

lancar, diragukan dan macet. 

2.5.3. Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah 

Dari sisi perspektif bank, terjadinya kredit bermasalah disebabkan oleh 

berbagai faktor yang dapat dibedakan menjadi dua yaitu factor eksternal dan fakto 

internal. 

1. Faktor Internal 

Faktor internal kredit bermasalah berhubungan dengan kebijakan dan 

strategi yang ditempuh pihak bank 

a. Kebijakan perkreditan yang ekspansif 

Bank yang memiliki kelebihan dana sering menetapkan kebijakan perkreditan 

yang terlalu ekspansif yang melebihi pertumbuhan kredit secara wajar, yaitu 

dengan menetapkan sejumlah target kredit yang harus dicapai untuk kurun 

waktu tertentu. 

b. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan 

Pejabat bank sering tidak mengikuti dan kurang disiplin dalam menerapkan 

prosedur perkreditan sesuai dengan pedoman dan tata cara pemberian kredit 

dalam suatu bank. 

c. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit 

Untuk mengukur kelemahan sistem administrasi dan pengawasan kredit bank 

dapat dilihat dari dokumen kredit yang seharusnya dimita dari debitur tapi 

tidak dilakukan oleh bank serta pemantauan usaha debitur tidak dilakukan 

secara rutin. 
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d. Lemahnya sistem informasi redit 

Sistem informasi kredit tidak berjalan sebagaimana seharusnya akan 

memperlemah keakuratan pelaporan bank yang pada gilirannya akan sulit 

melakukan deteksi dini. 

e. Itikad kurang baik dari pihak bank 

Pemilik atau pengurus bank sering kali memanfaatkan keberadaan banknya 

untuk kepentingan kelompk bisnisnya dengan sengaja melanggar ketentuan 

kehati-hatian perbankan. 

2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal ini sangat berkaitan dengan kegiatan usaha debitur yang 

menyebabkan terjadinya kredit bermasalah, diantaranya : 

a. Penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya tingkat bunga kredit 

Kegiatan usaha debitur rentan terhadap terjadinya penurunan kegiatan 

ekonomi dan dalam waktu yang sama tingkat suku bunga mengalami kenaikan 

tinggi. 

b. Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur 

Persaingan bank yang sangat ketat dalam penyaluran kredit dapat 

dimanfaatkan debitur yang kurang memiliki itikad baik untuk memperoleh 

kredit melebihi jumlah yang diperluakan untuk usaha yang tidak jelas. 

c. Kegagalan usaha debitur 

Kegagalan usaha debitur dapat terjadi karena sifat usaha debitur yang ensitif 

terhadap pengaruh eksternal misalnya kegagalan dalam memasarkan produk 

karena perubahan harga pasar, perubahan pola konsumen dan pengaruh 

perekonomian nasional. 
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d. Debitur mengalami musibah 

Musibah dapat saja terjadi pada debitur, ini diluar rencana dan kendali 

manusia. 

2.5.4. Rasio Tingkat Kredit Bermasalah (NPL) 

Rasio non performing loan menunjukan bahwa kemampuan manajemen 

bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga 

semakin tinggi rasio ini akan semakin buruk kualitas kredit bank yang 

menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu 

bank dalam kondisi bermasalah semakin besar dan memungkinkan pencapaian 

laba semakin rendah. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada 

pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. Bank dalam memberikan 

kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar 

kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan, bank wajib melakukan 

pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur 

dalam memenuhi kewajiban. Bank melakukan peninjauan, penilaian, dan 

pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil resiko kredit. Dengan demikian 

apabila suatu bank mempunyai Non Performing Loan (NPL) yang tinggi, maka 

akan memperbesar biaya baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya 

lainnya, sehingga berpengaruh terhadap kinerja bank. 

2.5.5. Gejala Awal Terjadinya Kredit Bermasalah 

Deteksi merupakan suatu kemampuan untuk megenali tanda-tanda 

kemungkinan adanya suatu masalah atau paling tidak mengarah ke suatu masalah 

kredit yang sedang berjalan. Gejala-gejala awal terjadinya kredit bermasalah, 

diantaranya : 
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a. Menurunnya aktifitas rekening debitur. 

b. Adanya tunggakan hari atas pembayaran kewajibanya yang berulang di 

tiap bulan berikutnya. 

c. Kenaikan pemakaian plafond yang diberikan 

d. Adanya cerukan pada rekening pinjaman debitur. 

e. Sering melakukan penarikan Cek dan atau Giro kosong/tolak saldo 

f. Masa hutang kepada konsumen menjadi lebih panjang. 

g. Masa piutang diperpendek oleh pemasok. 

h. Debitur susah dihubungi. 

i. Banyaknya usaha sejenis mengalami penurunan penjualan. 

2.5.6. Usaha-usaha untuk Mencegah Kredit Bermasalah 

Hal yang paling mendasar untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah 

atau macet adalah setelah pencairan kredit dimana bila kredit dicairkan 

bukan berarti masalah selesai justru sebaliknya , masalah akan dihadapi sampai 

lunasnya pemberian kredit tersebut. Oleh karena itu calon debitur harus dimonitor 

agar dalam penggunaan uang tidak melenceng dari rencana semula sesuai dengan 

permohonan kredit. Berikut ini uaha untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah 

adalah: 

a. Monitor atau kunjungi debitur pada periode tertentu atau secara teratur 

Mengikuti prosedur pemberian kredit secara benar 

b. Merahkan kepada petugas yang lain apabila merasa ditekan oleh debitur. 

c. Tidak ragu-ragu untuk menolak permohonan kredit bila memang tidak layak 

untuk diberi kredit 
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d. Melengkapi terlebih dahulu dokumen yang kurang sebelum kredit dicairkan 

dan tidak mempercayai janji-janji debitur. 

e. Petugas kredit memiliki feeling tersendiri atas analisa data calon debitur 

f. Memantau perkembangan pembayaran angsuran setiap bulannya 

g. Apabila terjadi kelambatan segera dicari penyebabnya 

h. Meminta laporan keuangan setiap 3 bulan sekali untuk debitur besar atau yang 

memiliki usaha. 

i. Apabila debitur dalam angsuran pembayaran setiap bulan sering mengalami 

keterlambatan, hendaknya cukup waspada dan perlu monitor lebih aktif. 

j. Tidak merasa ingin membantu calon debitur dan mengharapkan imbalan dari 

calon debitur. 

k. Tidak mencairkan kredit hanya melihat kecukupan besarnya jaminan. 

2.5.7. Penyelamatan Kredit Bermasalah 

Langkah penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan bank bagi 

nasabah yang masih mempunyai prospek dan mempunyai iktikad baik untuk 

menyelesaikan kewajibannya adalah: 

1.  Penagihan intensif oleh bank 

Terhadap nasabah yang usahanya masih berprospek dan dianggap masih 

mempunyai iktikad baik, namun telah menunjukkan gejala-gejala kearah kredit 

bermasalah harus dilakukan penagihan secara intensif kepada nasabah agar 

memenuhi seluruh kewajibannya. 

2.  Rescheduling  

Rescheduling adalah upaya penyelamatan kredit dengan melakukan 

perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal 
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pembayaran kembali kredit atau jangka waktu, termasuk grace periode baik 

termasuk besarnya jumlah angsuran atau tidak. 

3. Reconditioning  

Reconditioning ialah upaya penyelamatan kredit dengan cara melakukan 

perubahan atas sebagian atau seluruh syarat perjanjian kredit yang tidak terbatas 

hanya kepada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu kredit saja, namun 

perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan 

konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan. 

4. Restructuring 

Restructuring ialah upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan 

syarat-syarat perjanjian kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi 

seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan atau 

konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, 

yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali. 

5. Eksekusi barang jaminan 

Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka 

pelunasan utang. Pelaksanaan ini dilakukan terhadap kategori kredit yang 

memang benar-benar menurut bank, usaha debitur sudah tidak dapat lagi dibantu 

untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek 

untuk dikembangkan.  
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2.6. Kerangka Pikir 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

 

Analisis Regresi Linier Berganda
Y = a + β₁X₁ +β₂X₂  +β₃X₃ + β₄X₄
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2. Uji hipotesis II-Uji t
3. Uji hipotesis III-Uji β terbesar
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 b. Deposito (X2)
 c. Tabungan (X3)
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• Dana pihak ketiga :
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2.7. Hipotesis 

1. Hipotesis Pertama 

Salah satu sumber dan faktor penting dalam ekonomi adalah permodalan 

yang merupakan masalah hidup matinya usaha tidak terkecuali usaha perbankan. 

Struktur sumber dana perbankan sebagian besar bersumber dari masyarakat dalam 

bentuk giro, deposito dan tabungan sedangkan proporsi sumber dana yang berasal 

dari intern bank relatif sangat kecil. Dalam penyaluran kredit perbankan perlu 

mempertimbangkan faktor resiko dan lebih berhati-hati agar terhindar dari kredit 

bermasalah/ Non Performing Loan yang dapat mengakibatkan bank menjadi tidak 

sehat. Oleh karena itu giro, deposito, tabungan dan rasio NPL secara bersama-

sama berpengaruh terhadap kredit yang disalurkan. 

Dengan demikian dapat ditarik hipotesis sebagai berikut : 

H1 = Diduga bahwa giro, deposito, tabungan dan rasio NPL berpengaruh secara 

simultan terhadap kredit yang disalurkan. 

2. Hipotesis Kedua 

Dana pihak ketiga adalah dana berupa simpanan dari masyarakat. Dengan 

dana yang besar maka suatu bank dapat menyalurkan kredit lebih banyak. Bank 

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

yang menghasilkan pendapatan bagi bank, salah satunya yaitu dalam bentuk 

kredit. Peningkatan sumber-sumber dana pihak ketiga seperti giro,deposito dan 

tabungan akan mengakibatkan pertumbuhan kredit. Dalam menyalurkan kredit 

perbankan berhadapan dengan resiko kredit. Kredit bermasalah/ Non Performing 
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Loan apabila tidak dapat ditangani dengan tepat, menurut Dendawijaya (2005 : 

86) diantaranya hilangnya kesempatan memperoleh kesempatan pendapatan 

(income) dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi laba dan mengurangi 

kemampuan untuk memberikan kredit. Banyaknya kredit bermasalah membuat 

bank tidak berani meningkatkan penyaluran kreditnya apalagi bila dana pihak 

ketiga tidak dapat dicapai secara optimal maka dapat mengganggu likuiditas bank. 

Oleh karena itu giro, deposito, tabungan dan rasio NPL secara individual 

berpengaruh terhadap kredit yang disalurkan. 

Dengan demikian dapat ditarik hipotesis sebagai berikut : 

H2 = Diduga bahwa giro, deposito, tabungan dan rasio NPL berpengaruh secara 

parsial terhadap kredit yang disalurkan. 

3. Hipotesis Ketiga 

Menurut laporan keuangan BNI tahun 2009 deposito menyumbang sebesar 

44,9%, tabungan sebesar 31,2% dan giro sebesar 23,9% untuk penghimpunan 

dana pihak ketiga (www.bni.co.id). Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

pemenuhan likuiditas didominasi oleh deposito. Sumber dana ini memiliki 

keuntungan bagi bank yaitu penyediaan likuiditas untuk kebutuhan penarikan 

dana ini dapat diprediksi secara akurat karena deposito memiliki waktu penarikan 

tertentu seperti 2, 3, 6, 12 dan 24 bulan, hal ini dapat dimanfaatkan dengan baik 

oleh bank untuk mengoptimalkan penggunaan dana tersebut untuk menghasilkan 

return yang optimal, meskipun sumber dana ini digolongkan sebagai dana mahal. 

Pengoptimalan penggunaan dana salah satunya dalam bentuk kredit. Oleh karena 

deposito memiliki persentase yang paling besar dalam penghimpunan dana pihak 
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ketiga maka deposito memiliki pengaruh dominan terhadap kredit yang 

disalurkan. 

Dengan demikian dapat ditarik hipotesis sebagai berikut : 

H3 = Diduga bahwa deposito merupakan variabel yang memiliki pengaruh 

dominan terhadap kredit yang disalurkan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Menurut jenisnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian eksplanatori. 

Menurut Burhan Bungin (2006:38) penelitian eksplanatori adalah penelitian yang 

menjelaskan suatu hubungan, perbedaan atau pengaruh variabel dengan variabel 

lain. Sifat penelitian ini adalah replikasi dan pengembangan, yaitu suatu penelitian 

pengulangan dari penelitian-penelitian terdahulu yang serupa namun dengan 

sampel, variabel, dan periode yang berbeda. Perbedaan penelitian ini dengan 

sebelumnya terletak pada objek yang diteliti, periode waktu dalam melakukan 

analisis. 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

3.2.1. Jenis Data 

Jenis data penelitian berkaitan dengan sumber data dan pemilihan metode 

yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data penelitian. Berdasarkan 

dengan jenis penelitian maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah jenis data kuantitatif. Data kuantitatif yang digunakan berasal dari 

dokumen-dokumen yang berwujud angka berupa jumlah kredit, jumlah dana yang 

dihimpun dari pihak pertama dan ketiga, modal sendiri dan kolektibilitas kredit 

pada objek penelitian selama periode pengamatan. 
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3.2.2. Sumber Data 

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi 

pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data, disamping jenis data. 

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 

sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara 

tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). 

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menggunakan cara non participant observation 

menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data 

dengan melihat dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang relevan dengan 

masalah yang diteliti. Dengan menggunakan teknik dokumentasi ini, maka data-

data dapat diperoleh dari pojok Bursa Efek Indonesia di Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya Malang berupa laporan keuangan PT. Bank Negara 

Indonesia, Tbk.  

3.3. Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel 

3.3.1. Identifikasi Variabel 

Terdapat dua jenis variabel dalam penelitian ini. Yaitu variabel terikat 

(dependent variabel) dan variabel bebas (independent variabel). Adapun rincian 

variabel dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Variabel terikat (dependent variabel) merupakan variabel yang dipengaruhi 

oleh variabel lain. Dalam penelitian ini yang termasuk ke dalam variabel 

terikat (Y) adalah jumlah kredit yang disalurkan pada PT. Bank Negara 

Indonesia, Tbk. 
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2. Variabel bebas (independent variabel) merupakan suatu variabel yang 

variasinya mempengaruhi variabel lainnya. Dapat pula dikatakan bahwa 

variabel bebas adalah variabel yang pengaruhnya terhadap variabel lainnya 

ingin diketahui. Dalam penelitian ini yang termasuk ke dalam variabel bebas 

(X) adalah sebagai berikut : 

a. X1 = giro 

b. X2 = deposito 

c. X3 = tabungan 

d. X4 = rasio NPL 

3.3.2. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional yang digunakan oleh peneliti mengacu pada 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dwi Ayu Ramadhani (2008). Adapun 

definisi operasional variabel sebagai berikut : 

1. Kredit yang disalurkan (Y) 

Kredit yang disalurkan merupakan keseluruhan kredit dalam bentuk rupiah 

yang disalurkan oleh PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. kepada masyarakat 

periode tahun 2005 triwulan 1 - 2010 triwulan 3. 

2. Giro (X1) 

Giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana 

perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan. Karena sifat 

penarikannya yang dapat dilakukan setiap saat tersebut, maka giro merupakan 

sumber dana yang sangat labil bagi bank. Dana giro merupakan dana yang 

selalu dimiliki oleh suatu bank dan merupakan dana yang harganya relatif 
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lebih murah dibandigkan dengan dana lainnya. Dalam penelitian ini giro yang 

digunakan adalah giro yang berhasil dihimpun PT. Bank Negara Indonesia, 

Tbk. periode tahun 2005 triwulan 1 - 2010 triwulan 3. Variabel tersebut diukur 

dalam satuan rupiah. 

3. Deposito (X2) 

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada 

waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. 

Dalam penelitian ini deposito yang digunakan adalah deposito yang berhasil 

dihimpun PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. periode tahun 2005 triwulan 1 - 

2010 triwulan 3. Variabel tersebut diukur dalam satuan rupiah. 

4. Tabungan (X3) 

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek 

atau alat yang dipersamakan dengan itu. Tabungan merupakan hutang bank 

kepada masyarakat, dan dikelompokkan ke dalam hutang jangka pendek 

dalam neraca. Dalam penelitian ini tabungan yang digunakan adalah tabungan 

yang berhasil dihimpun PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. periode tahun 2005 

triwulan 1 - 2010 triwulan 3. Variabel tersebut diukur dalam satuan rupiah. 

5. Rasio NPL (X4) 

Rasio Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio yang membandingkan 

antara jumlah kredit yang disalurkan dengan kategori tingkat kolektibilitas 

kredit bermasalah, terhadap total kredit yang disalurkan oleh bank. Yang 

termasuk dalam kredit bermasalah adalah kredit yang memiliki kualitas 
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kurang lancar, diragukan dan macet. NPL dapat ditentukan dari perhitungan 

sebagai berikut (SE BI No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004): 

 

Keterangan : 

NPL = Non Performing Loan 

= Jumlah kolektibilitas kredit kurang lancar 

  = Jumlah kolektibilitas kredit diragukan 

    = Jumlah kolektibilitas kredit macet 

 Dalam penelitian ini jumlah rasio NPL yang digunakan yaitu rasio NPL 

PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. periode tahun 2005 triwulan 1 - 2010 triwulan 

3. 

3.4. Metode Analisis Data 

Alat analisis statistik yang akan digunakan dalam penelitia ini adalah uji 

regresi linear berganda. Regresi bertujuan untuk menguji hubungan pengaruh 

antara satu variabel terhadap variabel lain (dependent variabel dan independent 

variabel). Regresi yang memiliki satu variabel dependen dan satu variabel 

independent dan lebih dari satu variabel independent disebut regresi linear 

berganda. Model persamaannya dapat digambarkan sebagai berikut : 

Y = a + β1X1 + β2X2 + ... + βnXn + e 

Sumber: Gujarati (2007: 181) 

Keterangan : 

Y  : Variabel Dependen 
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X1-Xn: Variabel Independen 

a  : Konstanta 

β1 - βn : Koefisien Regresi 

e  : Kesalahan Pengganggu 

Adapun model regresi linier yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Y = a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 

Keterangan :  

Y : Penyaluran kredit 

a : Konstanta 

β1β2β3 : Koefisien regresi 

X1 : giro 

X2 : deposito 

X3 : tabungan 

X4 : Rasio NPL  

 Pada analisis regresi berganda kita dapat mengetahui nilai Koefisiensi 

Determinasi (R2). Koefisiensi Determinasi adalah suatu nilai yang 

menggambarkan seberapa besar perubahan atau variasi dari variabel dependen 

bisa dijelaskan olehperubahan atau variasi dari variabel independen (Santosa, 

2005 : 144). Pada penelitian ini, Koefisiensi Determinasi (R2) dapat digunakan 

untuk mengetahui seberapa besar perubahan variabel dependen, yaitu jumlah 

kredit yang disalurkan bisa dijelaskan oleh perubahan variabel independent yang 

terdiri dari jumlah giro, jumlah deposito, jumlah tabungan, rasio NPL. Semakin 
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tinggi nilai koefisien determinasi akan semakin baik kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan perilaku variabel dependen. 

 Terdapat dua jenis koefisien determinasi yaitu R2 (koefisien determinasi 

biasa) dan koefisien regresi disesuaikan (Adjusted R Square). Pada regresi 

berganda, penggunaan koefisien regresi disesuaikan lebih baik dalam melihat 

seberapa baik model dibandingkan koefisien determinasi biasa. Koefisien 

determinasi disesuaikan merupakan hasil penyesuaian koefisien hasil determinasi 

terhadap tingkat kebebasan dari persamaan prediksi. Hal ini melindungi dari 

kenaikan bias atau kesalahan karena kenaikan dari jumlah variabel independen 

dan kenaikan dari jumlah sampel. 

3.4.1. Uji Asumsi Klasik 

Model regresi linier berganda (multiple regression) dapat disebut sebagai 

model yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi yang kemudian 

disebut dengan asumsi klasik. Proses pengujian asumsi klasik dilakukan bersama 

dengan proses uji regresi sehingga langkah-langkah yang dilakukan dalam 

pengujian asumsi klasik menggunakan langkah kerja yang sama dengan uji 

regresi. Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil 

estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala 

heteroskedastisitas, gejala multikolinearitas, dan gejala autokorelasi. Model 

regresi akan dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi 

persyaratan BLUE (best linear unbiased estimator) yakni data berdistribusi 

normal, tidak terdapat heteroskedastistas, tidak terdapat multikolinearitas, dan 

tidak terdapat autokorelasi. Jika terdapat heteroskedastisitas, maka varian tidak 
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konstan sehingga dapat menyebabkan biasnya standar error. Jika terdapat 

multikolinearitas, maka akan sulit untuk mengisolasi pengaruh-pengaruh 

individual dari variabel, sehingga tingkat signifikansi koefisien regresi menjadi 

rendah. Dengan adanya autokorelasi mengakibatkan penaksir masih tetap bias dan 

masih tetap konsisten hanya saja menjadi tidak efisien. 

3.4.1.1. Uji Normalitas  

  Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi,  variabel bebas dan variabel terikat atau variabel keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Suatu persamaan regresi dikatakan baik adalah suatu 

model persamaan regresi yang di dalamnya terdapat suatu distribusi data secara 

normal atau mendekati normal. 

 Metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan melihat 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik normalitas. Jika data 

menyebar di sekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. Namun jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak 

mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 

3.4.1.2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika variance tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka 

terjadi problem heteroskedastisitas. Model regresi yang baik yaitu 

homoskesdatisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk 

mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu melihat scatter plot (nilai 
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prediksi dependen ZPRED dengan residual SRESID), uji Gletjer, uji Park, dan uji 

White. 

3.4.1.3. Uji Multikolinieritas 

  Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent variable). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas, karena 

jika hal tersebut terjadi maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal atau 

terjadi kemiripan. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi 

antar sesama variabel bebas bernilai nol. Uji ini untuk menghindari kebiasan 

dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh parsial masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mendeteksi apakah terjadi 

problem multikol dapat melihat nilai tolerance dan lawannya variace inflation 

factor (VIF). Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang 

dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas. 

3.4.1.4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Jika terjadi korelasi maka dinamakan 

ada problem autokorelasi. Menurut Santoso (2005 : 143) untuk mendeteksi gejala 

autokorelasi dilakukan uji Durbin Watson (DW test) : 

• Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif 

• Angka D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi 

• Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif. 
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3.4.2. Pengujian Hipotesis 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur 

dari goodness of fit (keselarasannya). Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur 

dari nilai statistik t, nilai statistik F, dan nilai koefisien determinansi (R2). 

Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik, apabila uji nilai 

statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak). Sebaliknya, 

disebut tidak signifikan bila uji nilai statistiknya berada dalam daerah dimana Ho 

diterima. 

3.4.2.1. Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh Jumlah Dana Pihak 

Ketiga (DPK) dan rasio  Non Performing Loan (NPL) terhadap Jumlah Kredit 

yang Disalurkan secara simultan. Hasil uji F menunjukkan variabel independen 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen jika p-value lebih 

kecil dari level of significant yang ditentukan, atau F hitung lebih besar dari F 

tabel. 

3.4.2.2. Uji t 

Uji t bertujuan untuk menguji besarnya pengaruh masing-masing variabel 

independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen. Hasil uji t 

menunjukkan variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel 

independen jika p-value lebih kecil dari level of significant yang ditentukan, atau 

t-hitung lebih besar dari t-tabel. 
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3.4.2.3 Uji R2 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase perubahan 

variabel dependen (Y) yang disebabkan oleh variabel independen (X). Nilai 

koefisien determinansi adalah antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel–variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi-variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1. Sejarah Singkat 

Bank BNI merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki Indonesia 

setelah terlepas dari penjajahan Belanda, bank merupakan salah satu organ yang 

diperlukan di Negara yang baru berdiri untuk membantu menjalankan perbankan 

yang menggerakkan roda perekonomiaan dan sebagai sirkulasi. Keputusan untuk 

mendirikan Bank Negara ini sesuai dengan landasan pada pasal 23 dan aturan 

peralihan pasal 4 dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pembentukan 

bank tersebut diprakarsai oleh RM. Margo Djojohadikusuma. Awalnya didirikan 

Yayasan Poesat Bank Indonesia, kemudian pada tanggal 5 Juli 1946 didirikan 

Bank sirkulasi atau Bank Central milik Negara Republik Indonesia dengan nama 

Bank BNI. Yayasan Poesat Bank Indonesia merupakan cikal bakal lahirnya Bank 

ini kemudian dilebur kedalamnya. Peresmian Bank BNI dilaksanakan di 

Yogjakarta bertepatan dengan peringatan proklamasi pertama Kemerdekaan 

Republik Indonesia yang pertama kali. Peresmian dilakukan oleh wakil presiden 

Indonesia yaitu Drs. Moh Hatta dan jumlah modal awal bank tersebut berfungsi 

sebagai bank sentral atau bank sirkulasi dan bank umum yang diatur dalam pasal 1 

peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No.2 tahun 1946. Beberapa saat 

setelah diresmikannya Bank BNI pemerintah mengeluarkan pelaksanaan untuk 

menyalurkan uang Republik Indonesia. Dikeluarkan uang kertas Republik 

Indonesia yang diedarkan oleh Bank BNI untuk wilayah Jawa dan Madura pada 

tanggal 20 Oktober 1946. Langkah berikutnya adalah mengadakan pertemuan 
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antara tokoh-tokoh perbankan untuk membicarakan pemimpin-pemimpin cabang 

Bank BNI tersebut. Dalam pertemuan disepakati bahwa Mashudi ditunjuk sebagai 

pimpinan sementara dan bagian kas dipegang oleh Sulaiman. Bank BNI Cabang 

Garut, Priangan sampai Banten  diresmikan oleh RM. Margono Djojohadikusumo.  

Pada tahun-tahun berikutnya selanjutnya pemerintah telah memantapkan 

kedudukan Bank BNI sebagai Bank Sirkulasi, namun dengan adanya Konfersi 

Meja Bundar  antara Negara Indonesia dengan Belanda Bank BNI ditunjuk 

sebagai Bank umum yang usahanya diarahkan untuk membantu pembangunan 

ekonomi nasional dan sebagai Bank Sirkulasi adalah Bank Indonesia (de Javasche 

Bank). Dengan dikeluarkannya Penetapan Presiden No 17 Tahun 1965 tentang 

intregasi bank-bank pemerintah,  pada bulan Agustus 1965 Bank BNI berubah 

nama menjadi Bank BNI Unit III. Selanjutnya tahun 1968 Bank Unit III 

ditetapkan menjadi Bank BNI Indonesia yang berfungsi sebagai bank umum milik 

Negara, tugas pokok yang diarahkan kepada perbaikan ekonomi rakyat dan 

pembangunan ekonomi nasional dengan mengutamakan sektor industri. 

Sesuai dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1992, bentuk hukum Bank 

BNI 1946 diubah menjadi Perusahaan Perseroan dengan nama Bank BNI 

(Persero). Pada waktu itu Bank BNI mempunyai kurang lebih 460 kantor cabang 

dengan 6 cabang berada di luar negri, sementara keputusan untuk menjadi 

perusahaan public diwujudkan melalui penawaran saham perdana di pasar modal 

pada tahun 1996. Bank BNI berkemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan 

dan kemajuan lingkungan, sosial-budaya dan teknologi sehingga penyempurnaan 

identitas perusahaan berkelanjutan dari masa ke masa. Sebutan Bank BNI 

dipersingkat menjadi BNI, sedangkan tahun pendirian -“46”- digunakan dalam 
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logo perusahaan untuk meneguhkan kebanggaan sebagai bank nasional pertama 

yang lahir pada era Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bermula dari 

perjuangan yang berakar pada sejarahnya, Bank BNI bertekad untuk memberikan 

pelayanan yang terbaik bagi negeri, serta senantiasa menjadi kebangggaan bangsa.  

Bank BNI saat ini telah menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia 

dengan 1.106 cabang diseluruh Indonesia dan 5 cabang di luar negri. Serta outlet 

khusus yang menyalurkan kredit atau pembiayaan, yaitu 229 Sentra Kredit Kecil 

(SKK), 20 Sentra Kecil Menengah (SKM), dan 54 cabang Syariah. Sampai saat 

ini Bank BNI melayani sekitar 9 juta nasabah simpanan, lebih dari 100 ribu 

nasabah kredit konsumen, 741 nasabah kredit koperasi, 51.642 nasabah kredit 

menengah dan kecil, dan 1,3 juta pemegang kartu kredit. ATM Bank BNI 

mencapai 2350 ATM dan 6900 ATM Link dan 10.500 ATM bersama serta 

fasilitas Phone Banking 24 jam. 

4.1.2. Visi dan Misi PT. Bank Negara Indonesia Tbk. 

Visi 

Menjadi bank yang unggul, terkemuka dan terdepan dalam layanan dan kinerja. 

Misi 

1. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh 

nasabah, dan selaku mitra pilihan utama (the bank of choice) 

2. Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor 

3. Menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan 

berprestasi 

4. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial 
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5. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik. 

4.1.3. Struktur Organisasi PT. Bank Negara Indonesia Tbk. 

 

R
ap

at
 U

m
um

 
Pe

m
eg

an
g 

Sa
ha

m
 

(R
U

PS
) 

D
ir

ek
tu

r 
U

ta
m

a 

W
ak

il 
D

ir
ek

tu
r U

ta
m

a 
 

 

K
om

is
ar

is
 

C
ha

ng
e 

M
an

ag
em

en
t 

O
ff

ic
e 

D
ir

ek
tu

r 
K

ep
at

uh
an

 &
 

M
an

aj
em

en
 

R
es

ik
o 

D
ir

ek
tu

r 
K

eu
an

ga
n 

D
ir

ek
tu

r 
K

or
po

ra
si

 
D

ir
ek

tu
r 

Tr
es

ur
i &

 
In

te
na

si
on

al
 

D
ir

ek
tu

r 
U

sa
ha

 K
ec

il 
M

en
en

ga
h 

&
 

Sy
ar

ia
h 

C
hi

ef
  

 
In

fo
rm

at
io

n 
O

ff
ic

er
 

D
ir

ek
tu

r 
K

on
su

m
er

 
D

ir
ek

tu
r 

Ja
rin

ga
n 

&
 

O
pe

ra
si

 

Sa
tu

an
 

Pe
ng

aw
as

an
 

In
te

rn
 

D
iv

is
i 

Pe
re

nc
an

aa
n 

St
ra

te
gi

s 

 D
iv

is
i  

   
   

 

 K
om

un
ik

as
i 

Pe
ru

sa
ha

an
 &

 
K

es
ek

re
ta

ri
at

an
 

D
iv

is
i 

K
ep

at
uh

an
 

D
iv

is
i 

H
uk

um
 

D
iv

is
i 

M
an

aj
em

en
 

R
es

ik
o 

D
iv

is
i 

Pe
ng

en
da

lia
n 

K
eu

an
ga

n 

D
iv

is
i 

U
m

um
 

D
iv

is
i 

K
or

po
ra

si
 1

 

D
iv

is
i 

K
or

po
ra

si
 2

 
 

D
iv

is
i 

K
re

di
t 

K
hu

su
s 

D
iv

is
i 

Ja
sa

 K
eu

an
ga

n 
&

 In
st

itu
si

 

D
iv

is
i 

Tr
an

sa
ct

io
na

l 
B

an
ki

ng
 &

 
Fi

na
ns

ia
l S

er
vi

ce
 

D
iv

is
a 

Tr
es

ur
i 

D
iv

is
a 

In
te

rn
as

io
na

l 

D
iv

is
i 

U
sa

ha
  

K
ec

il 

D
iv

is
i 

U
sa

ha
  

M
en

en
ga

h 
 

D
iv

is
i 

U
sa

ha
  

Sy
ar

ia
h 

 

D
iv

is
i 

K
re

di
t 

K
on

su
m

en
 

D
iv

is
i 

B
is

ni
s 

K
ar

tu
 

D
iv

is
i 

W
ea

lth
 

M
an

ag
em

en
t 

U
ni

t D
an

a 
Pe

ns
iu

n 
Le

m
ba

ga
 

K
eu

an
ga

n 

D
iv

is
i 

Ja
rin

ga
n 

&
 

La
ya

na
n 

D
iv

is
i 

O
pe

ra
si

on
al

 

D
iv

is
i D

an
a 

&
 J

as
a 

K
on

su
m

en
 

D
iv

is
i 

Te
kn

ol
og

i 
In

fo
rm

as
i 

D
iv

is
i 

Su
m

be
r 

D
ay

a 
M

an
us

ia
 

D
iv

is
i 

Pe
nd

id
ik

an
 

&
 P

el
at

ih
an

 

D
iv

is
i 

R
es

ik
o 

K
re

di
t 

K
om

ite
 &

 
R

es
ik

o 
K

ap
ita

l 

K
om

ite
 

La
ya

na
n 

K
om

ite
 

D
is

ip
lin

 

K
om

ite
 

Su
m

be
r 

D
ay

a 
M

an
us

ia
 

K
om

ite
 

M
an

aj
em

en
 

T
ek

no
lo

gi
 

K
om

ite
 

A
ng

ga
ra

n 
&

 
R

en
ca

na
 K

er
ja

 

U
ni

t 
Pe

ng
em

ba
ng

an
 

Pe
ru

sa
ha

an
 

A
na

k 

Su
m

be
r :

 w
w

w
.b

ni
.c

o.
id

, 2
01

1 

R
ap

at
 U

m
um

 
Pe

m
eg

an
g 

Sa
ha

m
 

(R
U

PS
) 

D
ir

ek
tu

r 
U

ta
m

a 

W
ak

il 
D

ir
ek

tu
r U

ta
m

a 
 

 

K
om

is
ar

is
 

C
ha

ng
e 

M
an

ag
em

en
t 

O
ff

ic
e 

D
ir

ek
tu

r 
K

ep
at

uh
an

 &
 

M
an

aj
em

en
 

R
es

ik
o 

D
ir

ek
tu

r 
K

eu
an

ga
n 

D
ir

ek
tu

r 
K

or
po

ra
si

 
D

ir
ek

tu
r 

Tr
es

ur
i &

 
In

te
na

si
on

al
 

D
ir

ek
tu

r 
U

sa
ha

 K
ec

il 
M

en
en

ga
h 

&
 

Sy
ar

ia
h 

C
hi

ef
  

 
In

fo
rm

at
io

n 
O

ff
ic

er
 

D
ir

ek
tu

r 
K

on
su

m
er

 
D

ir
ek

tu
r 

Ja
rin

ga
n 

&
 

O
pe

ra
si

 

Sa
tu

an
 

Pe
ng

aw
as

an
 

In
te

rn
 

D
iv

is
i 

K
ep

at
uh

an
 

D
iv

is
i 

Pe
ng

en
da

lia
n 

K
eu

an
ga

n 

D
iv

is
i 

K
or

po
ra

si
 1

 
D

iv
is

a 
Tr

es
ur

i 
D

iv
is

i 
U

sa
ha

  
K

ec
il 

D
iv

is
i 

K
re

di
t 

K
on

su
m

en
 

D
iv

is
i 

Ja
rin

ga
n 

&
 

La
ya

na
n 

D
iv

is
i 

Te
kn

ol
og

i 
In

fo
rm

as
i 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


4.2. Gambaran Variabel Penelitian 

4.2.1. Kredit yang Disalurkan 

Kredit yang disalurkan dalam penelitian ini adalah jumlah kredit yang 

disalurkan PT. Bank Negara Indonesia Tbk.  periode tahun 2005 triwulan 1 - 2010 

triwulan 3 dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ke tiga. Berikut 

ini adalah data jumlah kredit yang disalurkan. 

Tabel 4.1. 
Data Jumlah Kredit yang Disalurkan PT. Bank Negara Indonesia Tbk. 

Periode Tahun 2005 Triwulan 1 - 2010 Triwulan 3 
(Dalam Jutaan Rupiah) 

Kredit yang Disalurkan
2005 tw 1 51,758,953

tw 2 57,867,651
tw 3 63,210,862
tw 4 62,658,773

2006 tw 1 59,829,114
tw 2 60,538,267
tw 3 61,329,850
tw 4 66,459,947

2007 tw 1 69,132,566
tw 2 78,246,634
tw 3 79,517,970
tw 4 88,651,188

2008 tw 1 89,171,410
tw 2 99,022,745
tw 3 106,849,944
tw 4 111,994,397

2009 tw 1 114,770,080
tw 2 119,861,769
tw 3 122,116,396
tw 4 120,843,140

2010 tw 1 118,856,551
tw 2 126,231,313
tw 3 126,073,612

Periode

 

Sumber : Laporan Keuangan PT.Bank Negara Indonesia Tbk, 2005-2010 
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4.2.2. Giro 

Giro dalam penelitian ini adalah jumlah giro yang diterima PT. Bank 

Negara Indonesia Tbk.  periode tahun 2005 triwulan 1 - 2010 triwulan 3 dari 

pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ke tiga. Berikut ini adalah 

data jumlah giro yang diterima. 

Tabel 4.2. 
Data Jumlah Giro PT. Bank Negara Indonesia Tbk. 
Periode Tahun 2005 Triwulan 1 - 2010 Triwulan 3 

(Dalam Jutaan Rupiah) 

Giro

2005 tw 1 30,145,036
tw 2 28,533,371
tw 3 33,546,773
tw 4 30,635,841

2006 tw 1 32,275,275
tw 2 33,520,597
tw 3 36,594,486
tw 4 35,887,816

2007 tw 1 32,727,411
tw 2 39,956,829
tw 3 34,272,621
tw 4 42,998,400

2008 tw 1 30,726,174
tw 2 34,515,384
tw 3 35,393,578
tw 4 42,131,123

2009 tw 1 39,045,805
tw 2 38,600,202
tw 3 38,732,724
tw 4 45,088,123

2010 tw 1 39,035,319
tw 2 54,045,441
tw 3 46,113,012

Periode

 
Sumber : Laporan Keuangan PT.Bank Negara Indonesia Tbk, 2005-2010 
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4.2.3. Deposito 

Deposito dalam penelitian ini adalah jumlah deposito yang diterima PT. 

Bank Negara Indonesia Tbk.  periode tahun 2005 triwulan 1 - 2010 triwulan 3 dari 

pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ke tiga. Berikut ini adalah 

data jumlah deposito yang diterima. 

Tabel 4.3. 
Data Jumlah Deposito PT. Bank Negara Indonesia Tbk. 

Periode Tahun 2005 Triwulan 1 - 2010 Triwulan 3 
(Dalam Jutaan Rupiah) 

Deposito

2005 tw 1 36,301,204
tw 2 37,432,750
tw 3 42,408,662
tw 4 48,272,895

2006 tw 1 52,125,315
tw 2 48,733,718
tw 3 55,089,253
tw 4 61,589,285

2007 tw 1 70,648,951
tw 2 61,431,208
tw 3 57,585,069
tw 4 55,050,276

2008 tw 1 48,437,154
tw 2 55,701,289
tw 3 58,558,972
tw 4 68,675,964

2009 tw 1 76,099,816
tw 2 77,128,917
tw 3 72,630,797
tw 4 84,559,849

2010 tw 1 81,117,200
tw 2 73,327,920
tw 3 79,935,422

Periode

 
Sumber : Laporan Keuangan PT.Bank Negara Indonesia Tbk, 2005-2010 
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4.2.4. Tabungan 

Tabungan dalam penelitian ini adalah jumlah tabungan yang diterima PT. 

Bank Negara Indonesia Tbk.  periode tahun 2005 triwulan 1 - 2010 triwulan 3 dari 

pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ke tiga. Berikut ini adalah 

data jumlah tabungan yang diterima. 

Tabel 4.4. 
Data Jumlah Tabungan PT. Bank Negara Indonesia Tbk. 

Periode Tahun 2005 Triwulan 1 - 2010 Triwulan 3 
(Dalam Jutaan Rupiah) 

Tabungan

2005 tw 1 36,058,973
tw 2 39,048,313
tw 3 35,812,324
tw 4 36,463,670

2006 tw 1 34,086,501
tw 2 34,652,124
tw 3 34,638,274
tw 4 38,518,834

2007 tw 1 38,350,797
tw 2 40,251,254
tw 3 42,118,198
tw 4 48,139,870

2008 tw 1 47,261,664
tw 2 50,040,006
tw 3 49,295,999
tw 4 52,357,271

2009 tw 1 49,898,665
tw 2 51,496,251
tw 3 52,290,505
tw 4 58,821,015

2010 tw 1 54,818,257
tw 2 56,824,537
tw 3 57,723,377

Periode

 
Sumber : Laporan Keuangan PT.Bank Negara Indonesia Tbk, 2005-2010 
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4.2.5. Rasio NPL 

Rasio NPL dalam penelitian ini adalah rasio yang membandingkan antara 

jumlah kredit bermasalah (kolektibilitas kredit kurang lancar, diragukan, macet) 

dengan jumlah kredit yang disalurkan PT. Bank Negara Indonesia Tbk.  periode 

tahun 2005 triwulan 1 - 2010 triwulan 3. Berikut ini adalah data jumlah kredit 

bermasalah dengan kolektibilitas kredit kurang lancar, diragukan dan macet pada 

table 4.5. dan rasio NPL pada table 4.6. 

Tabel 4.5. 
Data Jumlah Kredit Bermasalah PT. Bank Negara Indonesia Tbk. 

Periode Tahun 2005 Triwulan 1 - 2010 Triwulan 3 
(Dalam Jutaan Rupiah) 

Jumlah
Kredit Bermasalah

2005 tw 1 1,685,976 602,689 880,013 3,168,678
tw 2 1,357,084 444,441 862,536 2,664,061
tw 3 2,253,348 1,475,124 5,397,103 9,125,575
tw 4 2,416,853 905,428 5,259,233 8,581,514

2006 tw 1 2,942,589 1,127,193 5,443,819 9,513,601
tw 2 2,403,867 1,463,224 6,169,124 10,036,215
tw 3 3,561,619 1,511,878 5,094,473 10,167,970
tw 4 1,195,324 763,721 5,017,214 6,976,259

2007 tw 1 1,821,431 445,139 5,012,065 7,278,635
tw 2 1,442,638 790,482 4,851,385 7,084,505
tw 3 1,123,461 460,524 5,040,807 6,624,792
tw 4 1,165,601 725,805 5,673,528 7,564,934

2008 tw 1 1,153,841 1,040,291 5,785,513 7,979,645
tw 2 477,091 998,549 6,211,644 7,687,284
tw 3 1,549,028 625,683 5,332,398 7,507,109
tw 4 1,527,544 790,031 3,278,362 5,595,937

2009 tw 1 1,594,804 1,572,944 3,269,657 6,437,405
tw 2 1,327,945 1,146,548 4,193,930 6,668,423
tw 3 1,424,307 1,274,295 5,159,457 7,858,059
tw 4 1,258,274 608,973 3,894,998 5,762,245

2010 tw 1 1,037,431 972,470 3,548,888 5,558,789
tw 2 1,135,286 995,985 3,302,294 5,433,565
tw 3 821,875 385,256 525,031 1,732,162

MacetDiragukanKurang LancarPeriode

 
 

Sumber : Laporan Keuangan PT.Bank Negara Indonesia Tbk, 2005-2010 
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Tabel 4.6. 
Data Rasio Non Performing Loan PT. Bank Negara Indonesia Tbk. 

Periode Tahun 2005 Triwulan 1 - 2010 Triwulan 3 

Rasio NPL
2005 tw 1 6.12%

tw 2 4.60%
tw 3 14.44%
tw 4 13.70%

2006 tw 1 15.90%
tw 2 16.58%
tw 3 16.58%
tw 4 10.50%

2007 tw 1 10.53%
tw 2 9.05%
tw 3 8.33%
tw 4 8.53%

2008 tw 1 8.95%
tw 2 7.76%
tw 3 7.03%
tw 4 5.00%

2009 tw 1 5.61%
tw 2 5.56%
tw 3 6.43%
tw 4 4.77%

2010 tw 1 4.68%
tw 2 4.30%
tw 3 1.37%

Periode

 
Sumber : Data diolah, 2011 

4.3. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Model regresi yang digunakan akan benar-benar menyatakan hubungan 

yang signifikan dan representatif atau disebut BLUE (Best Linier Unbiased 

Estimator), jika model regresi tersebut telah memenuhi persyaratan asumsi klasik, 

antara lain: 
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a. Data berdistribusi normal. Artinya, data dalam variabel (baik dependen 

maupun independen) yang akan digunakan dalam penelitian harus 

berditribusi normal. 

b. Non-Multikolinieritas. Artinya, tidak terjadi korelasi diantara variabel 

bebas yang digunakan dalam penelitian. 

c. Non-Heterokedastisitas. Artinya, varians residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, atau sering disebut homoskedastisitas. 

d. Non-Autokorelasi. Artinya, tidak ada korelasi antara variabel penganggu 

pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. 

4.3.1. Uji normalitas 

Uji normalitas data sebaiknya dilakukan sebelum data diolah berdasarkan 

model-model statistik parametrik. Model regresi dapat dikatakan memenuhi 

asumsi normalitas jika residual yang disebabkan oleh model regresi berdistribusi 

normal. Dalam penelitian ini untuk mengetahui variabel penelitian berdistribusi 

normal atau tidak digunakan grafik normal probability plot dan histogram. 

Gambar 4.2. 
Normal Probability Plot 

1.00.80.60.40.20.0
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Dependent Variable: Kredit

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

 
Sumber: Diolah dengan SPSS, 2011 
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Gambar 4.3 

 
Sumber: Diolah dengan SPSS, 2011 

Terlihat dari grafik normal probability plot, residual tersebut membentuk 

suatu pola yang mendekati garis lurus seperti pada Gambar 4.2. Pola seperti pada 

Gambar 4.2 mengindikasikan bahwa residual memiliki distribusi normal karena 

plot dari residual tersebut membentuk pola garis lurus. 

Jika nilai residual dikelompokkan dalam sebuah histogram, maka residual-

residual tersebut akan membentuk suatu pola kurva distribusi normal, yakni 

residual tersebut mengelompok pada bagian tengah dengan titik puncaknya berada 

pada rata-rata sama dengan 0,000 seperti yang terlihat pada Gambar 4.3.  

4.3.2. Uji Multikolinearitas 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari 

nilai Tolerance dan lawannya Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai VIF < 10 

dan nilai Tolerance > 0,1 maka tidak terjadi multikolinieritas. 
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Tabel 4.7. 
Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa

.359 2.789

.332 3.008

.150 6.675

.283 3.528

Giro
Deposito
Tabungan
NPL

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kredita. 
 

Sumber: Diolah dengan SPSS, 2011 

Dari hasil perhitungan yang ada di Tabel 4.7. masing-masing variabel 

independen menunjukkan nilai VIF yang tidak lebih dari nilai 10 dan nilai 

Tolerance yang tidak kurang dari 0,1 maka asumsi tidak terjadi multikolinieritas 

telah terpenuhi. 

4.3.3. Uji Heteroskedastisitas 

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat 

ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot, dimana sumbu Y adalah Y yang 

telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi–Y sesungguhnya). Jika 

ada pola tertentu yang teratur, seperti titik-titik yang ada membentuk pola yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan 

telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik 

menyebar di atas atau di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 

4.4. berikut ini. 
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Gambar 4.4. 
Scatter Plot Uji Heteroskedastisitas 

 

 
Sumber: Diolah dengan SPSS, 2011 

Berdasarkan Gambar 4.4. tersebut terlihat bahwa titik-titik menyebar 

secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada 

model regresi. 

4.3.4. Uji Autokorelasi 

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi, digunakan statistik uji Durbin-

Watson. Pengujian ini dilakukan dengan memakai Patokan yang digunakan untuk 

mengetahui adanya Autokorelasi sbb: 

q  Angka D-W dibawah –2 berarti ada autokorelasi positif. 

q Angka D-W antara –2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.  

q Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif. 
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Berikut ini adalah hasil uji autokorelasi. 

Tabel 4.8. 
Uji Asumsi Autokorelasi 

Model Summaryb

.985a .969 .963 .05947 1.749
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), NPL, Deposito, Giro, Tabungana. 

Dependent Variable: Kreditb. 
 

Sumber: Diolah dengan SPSS, 2010 
Berdasarkan tabel 4.8 di atas nilai Durbin – Watson adalah sebesar 1,749 

jika memakai pedoman nilai normal D-W adalah antara -2 sampai +2 maka hasil 

uji autokorelasi di atas telah terpenuhi. 

4.4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Proses pengolahan data dengan menggunakan analisis regresi linier 

berganda, dilakukan beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel 

independen dan dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan 

menggunakan software SPSS didapatkan ringkasan seperti pada Tabel 4.9. 

Variabel dependen pada analisis regresi ini adalah Kredit (Y) sedangkan variabel 

independennya adalah Giro (X1), Deposito (X2), Tabungan (X3) dan NPL (X4). 

Tabel 4.9. 
Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda 

 

Variabel Koefisien β t signifikan
Konstanta -13.675 -6.012 .000
Giro -.064 -.472 .643
Deposito .272 3.011 .008
Tabungan 1.595 9.110 .000
NPL .012 2.217 .040  

Sumber: Diolah dengan SPSS, 2011 
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Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel 4.9. diperoleh persaman 

sebagai berikut (nilai koefisien regresi didapat dari kolom koefisien β): 

Kredit =  -13,675 - 0,064Giro + 0,272Deposito + 1,595Tabungan + 0,012NPL 

Interpretasi model regresi pada Tabel 4.9. adalah sebagai berikut: 

1. β0 =  -13,675 

Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila tidak terdapat variabel 

independen atau nilai variabel independen sama dengan 0, maka nilai pada 

variabel Kredit yang disalurkan sebesar -13,675. 

2. β1 =  -0,064 

Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan 1 kali 

pada variabel Giro dan variabel yang lain dianggap tetap atau sama dengan 0, 

maka akan terjadi penurunan pada variabel Kredit yang disalurkan sebesar -

0,064.  

3. β2 = 0, 272 

Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan 1 kali 

pada variabel Deposito dan variabel yang lain dianggap tetap atau sama 

dengan 0, maka akan terjadi peningkatan pada variabel Kredit yang disalurkan  

sebesar 0,272. 

4. β 3 = 1,595 

Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan 1 kali 

pada variabel Tabungan dan variabel yang lain dianggap tetap atau sama 
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dengan 0, maka akan terjadi peningkatan pada variabel Kredit yang disalurkan 

sebesar 1,595. 

5. β 4 = 0,012 

Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan 1 kali 

pada variabel NPL dan variabel yang lain dianggap tetap atau sama dengan 0, 

maka akan terjadi peningkatan pada variabel Kredit yang disalurkan sebesar 

0,012. 

4.4.1. Koefisien Determinasi Disesuaikan (Adjusted R2) 

Koefisien determinasi disesuaikan berfungsi untuk melihat sejauh mana 

keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Apabila 

angka koefisien determinasi semakin mendekati 1, maka pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen adalah semakin kuat, yang berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sedangkan nilai 

koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen 

dalam menjelaskan variasi variabel dependen adalah terbatas. Besarnya nilai 

koefisien determinasi disesuaikan dapat dijelaskan pada Tabel 4.4. sebagai 

berikut: 

Tabel 4.10. 
Koefisien Determinasi 

Model Summaryb

.985a .969 .963 .05947
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), NPL, Deposito, Giro, Tabungana. 

Dependent Variable: Kreditb. 
 

Sumber: Diolah dengan SPSS, 2011 
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Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai Adjusted R2 0,963. Hal ini 

berarti bahwa model regresi yang didapatkan mampu menjelaskan pengaruh 

antara variabel Giro (X1), Deposito (X2), Tabungan (X3) dan NPL (X4) terhadap 

variabel Kredit yang disalurkan (Y) sebesar 96,3% dan sisanya sebesar 3,7% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

4.4.2 Hasil Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier 

berganda lebih dari dua variabel bebas, pada α = 5%. Pengujian ini bertujuan 

untuk membuktikan adanya pengaruh nyata (baik secara simultan maupun parsial) 

dari variabel Giro (X1), Deposito (X2), Tabungan (X3) dan NPL (X4) terhadap 

variabel Kredit yang disalurkan (Y) pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Selain 

itu pengujian hipotesis ini juga bertujuan untuk mengetahui variabel mana yang 

berpengaruh paling dominan terhadap kredit yang disalurkan. Model regresi yang 

telah didapatkan diuji terlebih dahulu baik secara simultan dan secara parsial. 

Pengujian model regresi secara simultan dilakukan dengan menggunakan uji F 

atau ANOVA dan pengujian model regresi secara parsial dilakukan dengan uji t. 

4.4.2.1. Hasil Uji Hipotesis Pertama 

Pengujian secara simultan dilakukan untuk menunjukkan apakah semua 

variabel yang digunakan dalam model regresi memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kredit yang disalurkan, Semua variabel tersebut diuji secara serentak 

dengan menggunakan uji F atau ANOVA, Dengan menggunakan bantuan 

software SPSS, didapatkan hasil uji F sebagai berikut: 
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Tabel 4.11. 
Uji Model Regresi Secara Simultan 

ANOVAb

2.013 4 .503 142.283 .000a

.064 18 .004
2.077 22

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), NPL, Deposito, Giro, Tabungana. 

Dependent Variable: Kreditb. 
 

Sumber : Diolah dengan SPSS, 2011 

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian koefisien model regresi secara 

simultan adalah sebagai berikut: 

0H  : iβ = 0 (tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Giro, 

Deposito, Tabungan dan NPL terhadap variabel Kredit yang disalurkan) 

aH  : iβ ≠ 0 (terdapat pengaruh antara variabel Giro, Deposito, Tabungan dan 

NPL terhadap variabel Kredit yang disalurkan) 

0,05=α  

Di dalam tabel distribusi F, didapatkan nilai signifikan sebesar 0,000. Jika 

signifikan dibandingkan dengan taraf nyata 0,05=α  maka signifikan lebih kecil 

dari 0,05=α . Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesalahan sebesar 0,000 lebih 

kecil dari tolerir kesalahan duga (error of estimate) sebesar 0,05 yang kemudian 

dapat diambil keputusan H0 ditolak pada taraf 0,05=α . Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara Giro (X1), Deposito 

(X2), Tabungan (X3) dan NPL (X4) terhadap variabel Kredit yang disalurkan (Y). 

4.4.2.2. Hasil Uji Hipotesis Kedua 

Pengujian model regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui 

apakah masing-masing variabel independen pembentuk model regresi secara 
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individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y atau tidak. Untuk 

menguji hubungan tersebut maka akan dibandingkan nilai signifikan t dengan α = 

0,05. Variabel independen pembentuk model regresi dikatakan berpengaruh 

signifikan jika signifikan < α = 0,05. Nilai signifikan t dapat dilihat di tabel 4.9. 

a. Variabel Giro (X1) 

Pengaruh giro terhadap kredit yang disalurkan (Kredit) diuji dengan 

menggunakan hipotesis sebagai berikut: 

0H : β1 = 0 (variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap   variabel Y) 

aH : β1 ≠ 0 (variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y) 

0,05=α  

Variabel giro memiliki nilai signifikansi sebesar 0,643 yang berarti tingkat 

kesalahan menolah H0 sebesar 0,643. Tingkat kesalahan ini lebih besar dari 

tingkat kesalahan yang ditolerir sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel Giro tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kredit yang 

disalurkan. 

b. Variabel Deposito (X2) 

Pengaruh deposito terhadap kredit yang disalurkan (Kredit) diuji dengan 

menggunakan hipotesis sebagai berikut: 

0H : β2 = 0 (variabel X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y) 

aH : β2 ≠ 0 (variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y) 

0,05=α  
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Variabel deposito memiliki nilai signifikansi sebesar 0,008 yang berarti 

tingkat kesalahan menolah H0 sebesar 0,008. Tingkat kesalahan ini lebih kecil dari 

tingkat kesalahan yang ditolerir sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel Deposito berpengaruh signifikan terhadap variabel Kredit yang 

disalurkan. 

c. Variabel Tabungan (X3) 

 Pengaruh tabungan terhadap kredit yang disalurkan (Kredit) diuji dengan 

menggunakan hipotesis sebagai berikut: 

0H  : β3 = 0 (variabel X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y) 

aH  :  β3 ≠ 0 (variabel X3 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y) 

0,05=α  

Variabel tabungan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti 

tingkat kesalahan menolah H0 sebesar 0,000. Tingkat kesalahan ini lebih kecil dari 

tingkat kesalahan yang ditolerir sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel Tabungan berpengaruh signifikan terhadap variabel Kredit yang 

disalurkan. 

d. Variabel Non Performing Loan (X4) 

 Pengaruh Non Performing (NPL) terhadap kredit yang disalurkan (Kredit) 

diuji dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut: 

0H  : β4 = 0 (variabel X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y) 

aH  :  β4 ≠ 0 (variabel X4 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y) 
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0,05=α  

Variabel NPL memiliki nilai signifikansi sebesar 0,040 yang berarti 

tingkat kesalahan menolah H0 sebesar 0,040. Tingkat kesalahan ini lebih kecil dari 

tingkat kesalahan yang ditolerir sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel NPL berpengaruh signifikan terhadap variabel Kredit yang disalurkan.. 

4.4.2.3. Hasil Uji Hipotesis Ketiga 

Untuk menentukan variabel independen yang paling berpengaruh terhadap 

variabel Y, dapat dilakukan dengan membandingkan koefisien regresi (β) antara 

variabel yang satu dengan yang lain. Variabel independen yang dominan 

pengaruhnya terhadap variabel Y  adalah variabel yang memiliki koefisien regresi 

yang paling besar. Untuk membandingkan koefisien regresi masing-masing 

variabel independen, disajikan tabel peringkat sebagai berikut: 

Tabel 4.12. 

Ringkasan Koefisien β 

Peringkat Variabel Koefisien β Pengaruh
1 Tabungan 1.595 Signifikan
2 Deposito .272 Signifikan
3 NPL .012 Signifikan
4 Giro -.064 Tidak Signifikan  

Sumber : Diolah dengan SPSS, 2011 

Dari Tabel 4.12. pada kolom koefisien beta menunjukkan besarnya 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. 

Berdasarkan pada Tabel 4.12. tersebut, variabel Tabungan (X3) adalah variabel 

yang memiliki koefisien regresi yang paling besar. Artinya, variabel Kredit yang 
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disalurkan (Y) lebih banyak dipengaruhi oleh variabel Tabungan daripada 

variabel-variabel lainnya. Koefisien yang dimiliki oleh variabel Tabungan 

bertanda positif, hal ini berarti semakin besar nilai Tabungan maka semakin besar 

pula nilai Kredit yang disalurkan. Berdasarkan hasil regresi ini maka H0 dalam 

perumusan hipotesis diterima karena nilai koefisien regresi Deposito bukan yang 

tertinggi. 

4.5. Pembahasan dan Implikasi Hasil Penelitian 

Penelitian secara parsial dari masing-masing variabel independen 

menunjukkan bahwa Deposito (X2), Tabungan (X3) dan NPL (X4) yang signifikan 

terhadap Kredit yang disalurkan (Y). Sedangkan variabel Giro (X1) tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap Kredit yang disalurkan (Y). Dari hasil 

pengujian, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

4.5.1. Pengaruh Giro Terhadap Kredit yang Disalurkan 

Giro (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kredit yang disalurkan 

dan memiliki koefisien regresi bertanda negatif sebesar 0,064. Penyebab 

hubungan antara giro dan kredit yang disalurkan yang tidak signifikan ini 

dikarenakan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat 

dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan 

pemindahbukuan. Giro banyak digunakan oleh para pelaku bisnis yang memiliki 

kegiatan transaksi setiap saat. Dengan karakteristik giro tersebut, tentunya membuat 

tingkat pergerakan arus transaksi giro cepat dan tidak dapat diprediksi dengan tepat. 

Menurut Siamat (2005 : 298) karena sifat penarikannya yang dapat dilakukan setiap 

saat tersebut, maka giro-giro ini merupakan sumber dana yang sangat labil bagi bank. 
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Dengan kondisi demikian dana giro yang berada di bank bersifat sementara sehingga 

pihak bank tidak dapat dengan pasti memperkirakan kebutuhan penarikan dana 

tersebut. Bank harus sangat berhati-hati mengalokasikan dana tersebut, karena apabila 

terjadi penarikan besar-besaran pada waktu yang tidak terduga akan sangat 

membahayakan likuiditas bank. Oleh karena itu bank tidak mengambil resiko untuk 

menyalurkan kredit dari pendanaan giro. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Evi (2010) dan Dwi Ayu (2008) yang menemukan bahwa giro tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kredit yang disalurkan. Hasil penelitian Evi (2010) memiliki 

koefisien regresi positif, sedangkan hasil penelitian ini memiliki koefisien regresi 

bertanda negatif. Namun koefisien regresi giro dalam penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ayu (2008). Hal ini menunjukkan bahwa 

bank akan cenderung lebih mengurangi menyalurkan kreditnya apabila giro yang 

dihimpun memiliki jumlah yang semakin besar. 

4.5.2. Pengaruh Deposito Terhadap Kredit yang Disalurkan 

Deposito (X2) berpengaruh signifikan terhadap kredit yang disalurkan dan 

memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,272. Deposito adalah 

simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan 

perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Baik deposito berjangka, deposito on 

call maupun sertifikat deposito memiliki unsur jangka waktu misalnya 1bulan, 3 

bulan, 6 bulan atau sesuai waktu yang disepakati. Dengan adanya unsur jangka waktu 

tersebut dana yang berada di bank ini dapat dikelola oleh bank untuk di alokasikan 

pada pos-pos yang menghasilkan pendapatan. Disisi bank, sumber dana deposito 

berjangka ini digolongkan sebagai dana mahal dibandingkan dengan sumber dana 
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lainnya. Namun, keuntungannya bagi bank adalah penyediaan likuiditas untuk 

kebutuhan penarikan dana ini hampir dapat diprediksi secara akurat (Siamat, 2005 : 

301). Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa dana simpanan deposito dapat di 

alokasikan pada pos-pos yang menghasilkan pendapatan salah satunya dengan kredit. 

Selisih antara biaya dana dari deposito dan bunga kredit yang dibebankan kepada 

debitur merupakan pendapatan bagi bank, sehingga deposito berpengaruh karena 

dapat digunakan untuk menyalurkan kredit. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Evi 

(2010) yang menemukan bahwa deposito berpengaruh signifikan dan memiliki 

koefisien regresi positif terhadap kredit yang disalurkan. Koefisien regresi positif 

ini berarti bahwa dengan meningkatnya deposito yang dihimpun maka kredit yang 

disalurkan juga semakin meningkat. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ayu (2008) menyatakan bahwa deposito 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kredit yang disalurkan. 

4.5.3. Pengaruh Tabungan Terhadap Kredit yang Disalurkan 

Tabungan (X3) berpengaruh signifikan terhadap kredit yang disalurkan dan 

memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 1,595. Semakin besar jumlah 

tabungan yang dihimpun maka semakin besar pula kredit yang disalurkan. 

Pengaruh yang signifikan ini bisa disebabkan karena tabungan adalah simpanan 

yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang 

disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya 

yang dipersamakan dengan itu. Karena sifat penarikannya yang menggunakan 

syarat tertentu  maka dana yang dihimpun bank berupa tabungan ini dapat dikelola 
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oleh bank untuk disalurkan pada pos-pos yang menghasilkan pendapatan atau 

return salah satunya untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat.  

Pada penelitian ini juga diketahui bahwa dari ketiga bentuk dana pihak 

ketiga yaitu giro, tabungan dan deposito, tabungan memiliki pengaruh yang paling 

dominan dalam penyaluran kredit, hal ini bisa dikarenakan tabungan memiliki 

biaya dana yang lebih rendah dibandingkan dengan deposito. Menurut Siamat 

(2005 : 301) biaya dana yang berasal dari tabungan  ini dapat digolongkan sebagai 

dana yang relatif mahal, lebih tinggi dari jasa giro namun lebih rendah dari bunga 

deposito berjangka. Suku bunga kredit yang berkisar antara 13,25% - 15,75% 

pada tahun 2007 dan 12,25% - 16,00% pada tahun 2008 digunakan untuk 

menutupi biaya dana tabungan yang relatif lebih rendah dibandingkan deposito. 

Sedangkan sumber dana deposito yang sebelumnya diduga memiliki pengaruh 

dominan terhadap penyaluran kredit ternyata memiliki peringkat kedua setelah 

tabungan dengan koefisien βeta 0,216, hal ini bisa dikarenakan biaya dana 

deposito yang relatif lebih tinggi dibandingkan tabungan ini sebagian disalurkan 

untuk pos-pos yang lain misalnya penempatan pada bank lain atau surat-surat 

berharga yang menghasilkan bunga lebih besar seperti suku bunga surat berharga 

pada tahun 2007 sebesar 9,75% - 17,88% dan tahun 2008 sebesar 9,08% - 14,50% 

(laporan keuangan PT. Bank Negara Indonesia Tbk, 2007-2008) untuk menutupi 

biaya dana deposito yang relatif tinggi. Hal ini dilakukan dalam upaya 

memaksimalkan return bagi bank. Selain itu, dengan karakteristik tabungan yang 

hanya bisa diambil tunai dan biasanya disetiap bank mewajibkan adanya dana 

yang mengendap di dalam rekening tabungan memungkinkan bagi pihak bank 

untuk menyalurkan dana tersebut ke dalam bentuk kredit. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Evi 

(2010) dan Dwi Ayu (2008) yang menemukan bahwa tabungan berpengaruh 

signifikan dan memiliki koefisien regresi positif terhadap kredit yang disalurkan 

yang berarti bahwa semakin besar jumlah tabungan yang dihimpun maka semakin 

besar pula kredit yang disalurkan kepada masyarakat. 

4.5.4. Pengaruh NPL Terhadap Kredit yang Disalurkan 

NPL (X4) berpengaruh signifikan terhadap kredit yang disalurkan dan 

memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,012. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ayu (2008) dan Ananda 

(2004) yang mengemukakan bahwa NPL berpengaruh signifikan terhadap kredit 

yang disalurkan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Francisca dan Hasan 

(2009) menemukan bahwa NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap kredit yang 

disalurkan. Koefisien regresi dalam penelitian ini tidak sejalan dengan ketiga 

penelitian tersebut, dimana koefisien regresi dalam penelitian ini bertanda positif 

sedangkan koefisien regresi pada penelitian Francisca dan Hasan (2009), Dwi Ayu 

(2008) dan Ananda (2004) bertanda negatif. 

Hubungan positif antara NPL dengan kredit yang disalurkan mengartikan 

bahwa apabila NPL meningkat maka kredit yang disalurkan juga akan meningkat. 

Tanda positif pada koefisien regresi tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan 

oleh Dendawijaya (2005 : 86), dimana dampak dari meningkatnya NPL akan 

menyebabkan hilangnya kesempatan memperoleh kesempatan pendapatan 

(income) dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi laba dan mengurangi 

kemampuan untuk memberikan kredit. 
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Hubungan yang positif ini bisa disebabkan oleh berbagai hal mengingat 

pada periode penelitian Indonesia terkena dampak dari krisis keuangan global, 

dimana suku bunga kredit meningkat dan kondisi ekonomi yang labil 

meningkatkan tingkat kredit bermasalah. Peningkatan NPL ini mengharuskan 

bank untuk membentuk cadangan kerugian kredit yang semakin besar, dimana 

cadangan kerugian kredit ini nantinya akan digunakan sebagai pengurang dari 

kredit yang disalurkan yang memiliki masalah atau kredit bermasalah. 

Penambahan atau peningkatan cadangan kerugian kredit ini dilakukan dengan 

tujuan untuk mengurangi jumlah kredit bermasalah yang semakin tinggi agar NPL 

tetap terjaga dibawah 5% supaya bank dikatakan sehat sesuai dengan ketetapan 

Bank Indonesia. Karena pembentukan cadangan kerugian kredit ini merupakan 

estimasi untuk mengurangi kredit bermasalah ditahun selanjutnya, dimana kredit 

bermasalah ini merupakan bagian dari keseluruhan kredit yang disalurkan maka 

semakin besarnya cadangan kerugian kredit yang dibentuk tentunya membuat 

jumlah kredit yang disalurkannya pun juga semakin besar. 

Selain itu meskipun NPL semakin meningkat bank tetap harus secara 

bertahap menambah kredit yang disalurkan untuk memenuhi rasio perbandingan 

jumlah kredit yang diberikan bank dengan simpanan yang diterima oleh bank 

yang tercermin dalam Loan Deposit to Ratio (LDR) sesuai yang ditetapkan Bank 

Indonesia karena selama ini LDR bank masih kurang dari 80%. Penetapan LDR 

ini dilakukan untuk menjaga fungsi intermediasi perbankan dimana sebagai 

penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada untuk 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi intermediasi ini apabila 

dijalankan  dengan baik akan membantu meningkatkan perekonomian nasional 
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karena masayarakat yang kekurangan dana dapat meminjam di bank untuk 

meningkatkan usahanya ataupun meningkatkan taraf hidupnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya yang telah dilakukan 

pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya: 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa giro, deposito, tabungan dan rasio 

NPL secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kredit yang disalurkan. Hasil ini sesuai dengan 

hipotesis penelitian yaitu giro, deposito, tabungan dan rasio NPL secara 

simultan berpengaruh terhadap kredit yang disalurkan. 

2. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa giro tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kredit yang disalurkan, koefisien regresi variabel giro 

bertanda negatif. Penyebab hubungan antara giro dan kredit yang 

disalurkan yang tidak signifikan ini dikarenakan giro adalah simpanan yang 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat yang membuat tingkat pergerakan 

arus transaksi giro cepat dan tidak dapat diprediksi dengan tepat . 

3. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa deposito berpengaruh 

positif terhadap kredit yang disalurkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

semakin besar deposito yang dihimpun maka semakin besar kredit yang 

disalurkan. Dengan adanya unsur jangka waktu pada penarikan deposito, 

dana yang berada di bank ini dapat dikelola untuk di alokasikan pada pos-pos 

yang menghasilkan pendapatan salah satunya dengan kredit. 
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4. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tabungan berpengaruh 

positif terhadap kredit yang disalurkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

semakin besar tabungan yang dihimpun maka semakin besar kredit yang 

disalurkan. Tabungan juga merupakan variabel yang berpengaruh dominan 

terhadap kredit yang disalurkan. Artinya sebagaian besar penyaluran kredit 

dipengaruhi oleh besar kecilnya tabungan yang dihimpun dari masyarakat. 

5. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio NPL berpengaruh 

signifikan terhadap kredit yang disalurkan. Koefisien regresi rasio NPL 

bertanda positif sehingga arah hubungannya tidak sesuai dengan teori. Hal 

ini menunjukkan bank akan cenderung untuk menyalurkan kredit yang 

lebih besar jika bank memiliki rasio NPL yang semakin besar. 

5.2. Saran 

Berdasarkan proses pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian 

dan adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa 

saran: 

1. Bagi bank hendaknya selalu menjalankan fungsi intermediasi perbankan, 

pengelolaan dana yang dihimpun untuk penyaluran kredit sangat berguna 

untuk meningkatkan perekonomian nasional. Apabila bank menanamkan 

dananya sebagian besar untuk surat-surat berharga ataupun pada pasar modal 

akan menghambat pertumbuhan perekonomian nasional karena fungsi 

intermediasi tidak berjalan dengan baik.  

2. Bank hendaknya tetap selalu menjaga nama baik dan reputasi bank agar 

masyarakat percaya untuk menyimpan dananya di bank dengan aman. 

Kegiatan penghimpunan dana pihak ketiga hendaknya selalu diupayakan, 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


disamping menjaga kepercayaan masyarakat bank dapat memberikan fasilitas  

atau kemudahan yang menarik dalam kegiatan transaksi nasabah. Pengelolaan 

dana pada kredit hendaknya dilakukan dengan hati-hati dalam memilih 

debitur baru yang mengajukan permohonan kredit. Pengoptimalan penyaluran 

kredit pada debitur lama yang memiliki kualitas baik dalam pembayaran 

kredit dapat dilakukan guna memperkecil tingkat kredit bermasalah yang 

dicerminkan dalam rasio non performing loan agar return yang didapat 

optimal. 

3. Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan menambahkan variabel bebas 

lainnya yang dapat mempengaruhi kredit yang disalurkan, serta periode 

penelitian yang lebih lama sehingga memperoleh hasil yang lebih akurat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


DAFTAR PUSTAKA 

Abdullah, M. Faisal, 2005, Manajemen Perbankan, Edisi Kelima, Universitas 
Muhammadiyah Malang, Malang 

 
Ananda Sabil Husein, 2004, Pengaruh Jumlah Dana yang Dihimpun, Modal 

Sendiri, dan Kolektibilitas Kredit Terhadap Jumlah Kredit yang 
Disalurkan pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia, Skripsi, 
Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang 

 
Anonimous, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 
 
Bank Indonesia, 2004, Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 

Mei 2004, Jakarta 
 

Bank Indonesia, Perbankan Indonesia, Booklet, 2009. 
 
Bataviase, 27 Desember 2010, Rasio Kredit Bermasalah Pada Titik Terendah, 

(online), (www.bataviase.co.id, diakses 6 januari 2011) 
 
Burhan Bungin, 2006, Metode Penelitian Kuantitatif, Kencana Prenada Media 

Group, Jakarta 
 
Dendawijaya, Lukman, 2005, Manajemen Perbankan, Ghalia Indonesia, Jakarta 
 
Dwi Ayu Ramadhani, 2008, Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Rasio 

Tingkat NPL terhadap  Jumlah Kredit yang Disalurkan, Skripsi, Fakultas 
Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang 

 
Evi Christiani, 2010, Analisis Pengaruh Jumlah Giro, Tabungan dan Deposito 

Berjangka terhadap Kredit yang Disalurkan Pada Bank-Bank Go Public 
di Bursa Efek Indonesia, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas 
Stikubank, Semarang 

 

Fransisca dan Siregar, Hasan Sakti, 2008, Pengaruh Faktor Internal Bank 
Terhadap Volume Kredit Pada Bank Yang Go Public di Indonesia, 
Laporan Hasil Penelitian, Universitas Sumatra Utara, Medan 

 
Gujarati, N Damodar, 2006, Dasar-Dasar Ekonometrika, Terjemahan oleh Julius 

A Mulyadi, 2007, Erlangga, Jakarta  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.bataviase.co.id
http://www.fineprint.com


 
Kasmir, 2007, Manajemen Perbankan, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta 
 
Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, 2008, Manajemen Perkreditan Bank Umum, 

Alfabeta, Bandung 
 
Siamat, Dahlan, 2005, Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan 

Perbankan, Edisi Kelima, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 
Jakarta 

 
Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, 2007, Bank dan Lembaga Keuangan 

Lain, Edisi Kedua, Salemba empat, Jakarta 
 
Singgih Santoso, 2005, Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik, Elex Media 

Komputindo, Jakarta 
 
Warjiyo, Perry, 2005, Stabilitas Sistem Perbankan dan Kebijakan Moneter, 

Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 2005 Maret, hal 435 
 
www.bni.co.id  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.bni.co.id
http://www.fineprint.com


LAMPIRAN 1 : DANA PIHAK KETIGA TAHUN 2005 TRIWULAN 1 
SAMPAI DENGAN TAHUN 2010 TRIWULAN 3 

PT.BANK NEGARA INDONESIA Tbk 
 

Giro Deposito Tabungan Total DPK

2005 tw 1 30,145,036 36,301,204 36,058,973 102,505,213
tw 2 28,533,371 37,432,750 39,048,313 105,014,434
tw 3 33,546,773 42,408,662 35,812,324 111,767,759
tw 4 30,635,841 48,272,895 36,463,670 115,372,406

2006 tw 1 32,275,275 52,125,315 34,086,501 118,487,091
tw 2 33,520,597 48,733,718 34,652,124 116,906,439
tw 3 36,594,486 55,089,253 34,638,274 126,322,013
tw 4 35,887,816 61,589,285 38,518,834 135,995,935

2007 tw 1 32,727,411 70,648,951 38,350,797 141,727,159
tw 2 39,956,829 61,431,208 40,251,254 141,639,291
tw 3 34,272,621 57,585,069 42,118,198 133,975,888
tw 4 42,998,400 55,050,276 48,139,870 146,188,546

2008 tw 1 30,726,174 48,437,154 47,261,664 126,424,992
tw 2 34,515,384 55,701,289 50,040,006 140,256,679
tw 3 35,393,578 58,558,972 49,295,999 143,248,549
tw 4 42,131,123 68,675,964 52,357,271 163,164,358

2009 tw 1 39,045,805 76,099,816 49,898,665 165,044,286
tw 2 38,600,202 77,128,917 51,496,251 167,225,370
tw 3 38,732,724 72,630,797 52,290,505 163,654,026
tw 4 45,088,123 84,559,849 58,821,015 188,468,987

2010 tw 1 39,035,319 81,117,200 54,818,257 174,970,776
tw 2 54,045,441 73,327,920 56,824,537 184,197,898
tw 3 46,113,012 79,935,422 57,723,377 183,771,811

Periode

Dalam Jutaan Rupiah

 

Sumber : Laporan Keuangan PT.Bank Negara Indonesia Tbk, 2005-2010 
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LAMPIRAN 2 : KREDIT BERMASALAH TAHUN 2005 TRIWULAN 1 
SAMPAI DENGAN TAHUN 2010 TRIWULAN 3 

PT.BANK NEGARA INDONESIA Tbk 
 

Kurang Lancar Diragukan Macet Kredit Bermasalah

2005 tw 1 1,685,976 602,689 880,013 3,168,678
tw 2 1,357,084 444,441 862,536 2,664,061
tw 3 2,253,348 1,475,124 5,397,103 9,125,575
tw 4 2,416,853 905,428 5,259,233 8,581,514

2006 tw 1 2,942,589 1,127,193 5,443,819 9,513,601
tw 2 2,403,867 1,463,224 6,169,124 10,036,215
tw 3 3,561,619 1,511,878 5,094,473 10,167,970
tw 4 1,195,324 763,721 5,017,214 6,976,259

2007 tw 1 1,821,431 445,139 5,012,065 7,278,635
tw 2 1,442,638 790,482 4,851,385 7,084,505
tw 3 1,123,461 460,524 5,040,807 6,624,792
tw 4 1,165,601 725,805 5,673,528 7,564,934

2008 tw 1 1,153,841 1,040,291 5,785,513 7,979,645
tw 2 477,091 998,549 6,211,644 7,687,284
tw 3 1,549,028 625,683 5,332,398 7,507,109
tw 4 1,527,544 790,031 3,278,362 5,595,937

2009 tw 1 1,594,804 1,572,944 3,269,657 6,437,405
tw 2 1,327,945 1,146,548 4,193,930 6,668,423
tw 3 1,424,307 1,274,295 5,159,457 7,858,059
tw 4 1,258,274 608,973 3,894,998 5,762,245

2010 tw 1 1,037,431 972,470 3,548,888 5,558,789
tw 2 1,135,286 995,985 3,302,294 5,433,565
tw 3 821,875 385,256 525,031 1,732,162

Dalam Jutaan Rupiah

Periode

 

Sumber : Laporan Keuangan PT.Bank Negara Indonesia Tbk, 2005-2010 
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LAMPIRAN 3 : KREDIT YANG DISALURKAN DAN RASIO NON 
PERFORMING LOAN TAHUN 2005 TRIWULAN 1 SAMPAI DENGAN 

TAHUN 2010 TRIWULAN 3 

PT.BANK NEGARA INDONESIA Tbk 

 

Kredit Bermasalah Kredit yang Disalurkan Rasio NPL
2005 tw 1 3,168,678 51,758,953 6.12%

tw 2 2,664,061 57,867,651 4.60%
tw 3 9,125,575 63,210,862 14.44%
tw 4 8,581,514 62,658,773 13.70%

2006 tw 1 9,513,601 59,829,114 15.90%
tw 2 10,036,215 60,538,267 16.58%
tw 3 10,167,970 61,329,850 16.58%
tw 4 6,976,259 66,459,947 10.50%

2007 tw 1 7,278,635 69,132,566 10.53%
tw 2 7,084,505 78,246,634 9.05%
tw 3 6,624,792 79,517,970 8.33%
tw 4 7,564,934 88,651,188 8.53%

2008 tw 1 7,979,645 89,171,410 8.95%
tw 2 7,687,284 99,022,745 7.76%
tw 3 7,507,109 106,849,944 7.03%
tw 4 5,595,937 111,994,397 5.00%

2009 tw 1 6,437,405 114,770,080 5.61%
tw 2 6,668,423 119,861,769 5.56%
tw 3 7,858,059 122,116,396 6.43%
tw 4 5,762,245 120,843,140 4.77%

2010 tw 1 5,558,789 118,856,551 4.68%
tw 2 5,433,565 126,231,313 4.30%
tw 3 1,732,162 126,073,612 1.37%

Periode
Dalam Jutaan Rupiah Kecuali NPL

 

Sumber : Laporan Keuangan PT.Bank Negara Indonesia Tbk, 2005-2010 
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LAMPIRAN 4 : DATA MENTAH UNTUK DIOLAH 

No GIRO DEPOSITO TABUNGAN NPL KREDIT
1 17.22 17.41 17.4 6.12 17.76
2 17.17 17.44 17.48 4.6 17.87
3 17.33 17.56 17.39 14.44 17.96
4 17.24 17.69 17.41 13.7 17.95
5 17.29 17.77 17.34 15.9 17.91
6 17.33 17.7 17.36 16.58 17.92
7 17.42 17.82 17.36 16.58 17.93
8 17.4 17.94 17.47 10.5 18.01
9 17.3 18.07 17.46 10.53 18.05

10 17.5 17.93 17.51 9.05 18.18
11 17.35 17.87 17.56 8.33 18.19
12 17.58 17.82 17.69 8.53 18.3
13 17.24 17.7 17.67 8.95 18.31
14 17.36 17.84 17.73 7.76 18.41
15 17.38 17.89 17.71 7.03 18.49
16 17.56 18.04 17.77 5 18.53
17 17.48 18.15 17.73 5.61 18.56
18 17.47 18.16 17.76 5.56 18.6
19 17.47 18.1 17.77 6.43 18.62
20 17.62 18.25 17.89 4.77 18.61
21 17.48 18.21 17.82 4.68 18.59
22 17.81 18.11 17.86 4.3 18.65
23 17.65 18.2 17.87 1.37 18.65  

Sumber : Data diolah, 2011 

Keterangan : 

Untuk data variabel giro, deposito, tabungan dan kredit diukur dengan log natural 
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LAMPIRAN 5 : HASIL SPSS 
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Coefficientsa

.359 2.789

.332 3.008

.150 6.675

.283 3.528

Giro
Deposito
Tabungan
NPL

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kredita. 
 

Coefficient Correlationsa

1.000 -.253 -.143 .787
-.253 1.000 -.422 -.446
-.143 -.422 1.000 -.346
.787 -.446 -.346 1.000

3.04E-005 .000 .000 .001
.000 .008 -.005 -.007
.000 -.005 .019 -.008
.001 -.007 -.008 .031

NPL
Deposito
Giro
Tabungan
NPL
Deposito
Giro
Tabungan

Correlations

Covariances

Model
1

NPL Deposito Giro Tabungan

Dependent Variable: Kredita. 
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Model Summaryb

.985a .969 .963 .05947 1.749
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), NPL, Deposito, Giro, Tabungana. 

Dependent Variable: Kreditb. 
 

ANOVAb

2.013 4 .503 142.283 .000a

.064 18 .004
2.077 22

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), NPL, Deposito, Giro, Tabungana. 

Dependent Variable: Kreditb. 
 

Coefficientsa

-13.675 2.275 -6.012 .000
-.064 .136 -.033 -.472 .643
.272 .090 .216 3.011 .008

1.595 .175 .971 9.110 .000
.012 .006 .172 2.217 .040

(Constant)
Giro
Deposito
Tabungan
NPL

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kredita. 
 

Residuals Statisticsa

17.7804 18.7485 18.2638 .30250 23
-.13848 .08149 .00000 .05380 23
-1.598 1.602 .000 1.000 23
-2.328 1.370 .000 .905 23

Predicted Value
Residual
Std. Predicted Value
Std. Residual

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: Kredita. 
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