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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perekonomian global yang rentan akan terjadinya krisis dapat 

mempengaruhi sektor keuangan dan perbankan di setiap negara, terutama 

negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Terjadinya krisis 

ekonomi tahun 1997 dan krisis ekonomi global pada tahun 2008 di Amerika 

Serikat, telah menjadi bukti ketidaksabilannya sektor keuangan dan 

perbankan Indonesia. Terlebih sektor perbankan memiliki peranan dalam 

pembangunan ekonomi di setiap negara (Kolapo et.al, 2012). 

Peranan bank dalam pembangunan ekonomi melalui fungsi 

intermediasinya yaitu, menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman (kredit atau bentuk lainnya). 

Semakin tinggi bank menyalurkan pinjaman kepada masyarakat untuk 

kegiatan produktif, maka akan mempercepat laju perekonomian suatu negara 

(Kargi, 2011). Terlebih penyaluran kredit ini ditekankan kepada masyarakat 

daerah untuk memajukan perekonomian regional, dimana perekonomian 

regional tersebut akan berkontribusi untuk meningkatakan pertumbuhan 

ekonomi secara nasional. 

Bank pemerintah daerah memiliki peranan dalam menjaga kestabilan 

sektor rill dan meningkatkan perekonomian regionalnya. PT. Bank Jabar 

Banten merupakan bank pemerintah daerah Jawa Barat dan Banten, yang 

membatu pemerintah daerah dalam memajukan perekonomian Jawa Barat 

dan Banten melalui penyaluran kreditnya. Pada tahun 2010, Bank Jabar 

Banten menyalurkan kredit mencapai 22.066.316 juta, penyaluran kredit ini 

lebih tinggi dibandingkan dengan bank pemerintah daerah lainnya. Namun, 
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dengan tingginya penyaluran kredit yang dilakukan olah bank dan mengalami 

ketidakproduktifan, maka akan menimbulkan risiko yang disebut dengan 

risiko kredit (Thiagarajan et.al, 2011). Komite Base pada Pengawasan 

Perbankan (2001) mendefinisikan risiko kredit sebagai gagalnya potensi 

peminjam untuk mengembalikan kewajibannya sesuai dengan yang telah 

disepakati. 

 

Tabel 1.1 Peringkat BPD Berdasarkan Kredit 

N
O 

NAMA BANK KREDIT 
(Jutaan 
Rupiah) 

N
O 

NAMA BANK KREDIT 
(Jutaan 
Rupiah) 

1 PT. BPD JABAR BANTEN 22.066.319 14 PT. BPD KALBAR 3.766.156 

2 PT. BPD JATIM 12.939.596 15 PT. BPD SULUT 3.044.430 

3 PT. BPD JATENG 11.595.193 16 PT. BPD NTT 2.874.494 

4 PT. BPD SUMUT 9.158.464 17 PT. BPD KALSEL 2.705.566 

5 PT. BPD KATIM 8.958.768 18 PT. BPD 
YOGYAKARTA 

2.158.962 

6 PT. BPD DKI 8.091986 19 PT. BPD NTB 1.944.277 

7 PT. BPD ACEH 7.441.642 20 PT. BPD KALTENG 1.721.064 

8 PT. BPD RIAU 7.036.042 21 PT. BPD MALUKU 1.692.166 

9 PT. BPD SUMBAR 6.850.600 22 PT. BPD JAMBI 1.317.390 

10 PT. BPD SUMSEL 6.622.749 23 PT. BPD BENGKULU 1.035.723 

11 PT. BPD BALI 6.261.201 24 PT. BPD SUL 
TENGGARA 

948.480 

12 PT. BPD SULSEL 4.371.300 25 PT. BPD SULTENG 542.612 

13 PT.BPD PAPUA 3.767.467 26   

Sumber : Bank Indonesia, diolah 

 

Risiko kredit pada bank akan tercermin dari besaran Non Performing 

Loans (Ahmad dan Arif, 2007). NPL akan secara langsung berkaitan dengan 

kinerja keuangan bank dan merupakan faktor berkontribusi terhadap risiko 

kredit yang terjadi (Mileris, 2012). Risiko kredit yang dialami oleh Bank Jabar 

Banten terbilang baik dikarenakan mengalami penurunan tiap tahunnya, hal 

ini dapat dilihat pada gambar 1.1. Ditahun 1997 tingkat NPL sebesar 6.75% 

di atas batas maksimum Bank Indonesia dan tingkat ini merupakan tingkat 

tertinggi pada Bank Jabar Banten. Kenaikan NPL kembali terjadi pada tahun 

2008 hingga 2009, hal ini diakibatkan karena pada saat itu Indonesia sedang 
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mengalami dampak dari krisis ekonomi global di Amerika Serikat. Namun 

dengan adanya kebijakan yang baik, Bank Jabar Banten dapat 

mengendalikan risiko kredit sehingga kembali mengalami penurunan hingga 

tahun 2012.  

 

Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan NPL Bank Jabar Banten 

 

Sumber: Annual Report Bank Jabar Banten, diolah 

 

 

Munculnya risiko kredit pada Bank Jabar Banten memungkinkan 

adanya penurunan pendapatan dikarenakan pendapatan terbesar berasal 

dari bunga pinjaman yang diberikan (Kolapo et.al, 2012). Semakin tinggi 

risiko kredit memungkinkan adanya penurunan pendapatan pada bank. 

Selain itu pentingnya menganalisis risiko kredit untuk mengurangi kerugian 

dimasa yang akan datang (Derelioglu dan Gurgen, 2011). Gaganis et.al 

(2010) menujukan adanya empat kriteria utama dalam mempengaruhi 

stabilias bank yaitu, peraturan, bank lain dan sektor keuangan, kelembagaan 

lingkungan dan yang terakhir adalah kondisi makroekonomi.  

Secara luas diyakini bahwa munculnya risiko kredit memiliki 

keterkaitan dengan perubahan ekonomi makro yang terjadi (Das dan Ghosh, 

2007). Faktor ekonomi makro yang memiliki keterkaitan dengan munculnya 
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risiko kredit menjadi tiga yaitu, kondisi makroekonomi secara umum yang 

tercermin dalam inflasi, pergerakan ekonomi yang tercermin dalam 

pertumbuhan ekonomi, dan faktor kondisi keuangan yang tercermin dalam 

suku bunga (Figlewski et,al, 2012). Keterkaitan ini dapat dilalui melalui jalur 

transmisi kebijakan moneter dimana kebijakan moneter akan mempengaruhi 

perekonomian melalui supplai kredit dari bank dan mempengaruhi 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh sumber pembiayaan dari 

perbankan. Selanjutnya dimana semakin tinggginya penyaluran akan 

menimbulkan risikio kredit (Yeni dan Riani, 2010). 

Risiko kredit terkait dengan pertumbuhan perekonomian, dikarenakan 

dianggap sebagai penentu ekonomi makro dari kinerja bank dan 

menungkinkan untuk mengendalikan fluktuasi bisnis. Perumbuhan ekonomi 

sendiri diukur atas kenaikan nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi 

dan secara signifikan dapat mempengaruhi kemampuan peminjam untuk 

mengembalikan pinjamannya (Thiagajaran et.al, 2011). Ketika perekonomian 

melambat maka masyarakat akan mengalami penurunan pendapatan hingga 

pada akhirnya mereka tidak dapat membayar pinjamannya. Bonifrm (2003) 

mengatakan ketika nilai risiko kredit berada pada puncaknya maka pada saat 

itu pertumbuhan perekonomian berada pada titik terendahnya. Seperti yang 

dialami oleh Bank Jabar Banten pada tahun 2008, ketika NPL mengalami 

peningkatan, pertumbuhan perekonomian Jawa Barat mengalami 

penurunan.. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.2 yang menjelaskan keadaan 

perkembangan pertumbuahn perekonomian Jawa Barat dan nasional. 
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Gambar 1.2 Pertumbuhan Perekonomian Jawa Barat dan Nasional 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Bank Indonesia, Kajian Ekonomi Regional Jawa Barat diolah 

 

Selain pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, tingkat inflasi dan suku 

bunga kredit memiliki keterkaitan dengan risiko kredit yang terjadi pada Bank 

Jabar Banten. Tingginya inflasi akan mempengaruhi besaran risiko kredit 

yang terjadi pada bank (Bonifrm, 2003). Hal ini dikarekan inflasi yang terjadi 

menyebabkan berlebihnya sirkulasi mata uang, penyusutan nilai uang dan 

redistribusi pendapatan (Kochetkov, 2012). Sehingga masyarakat akan 

merasa pinjamannya lebih tinggi ketika inflasi meningkat dan pada akhirnya 

masyarakat tidak dapat mengembalikan pinjamanya secara tepat waktu. 

Inflasi yang terjadi pada Jawa Barat dapat dilihat pada gambar 1.3 dimana 

keniakan inflasi yang terjadi pada tahun 2008 diikuit dengan kenaikan NPL 

pada Bank Jabar Banten. 

Kenaikan inflasi secara terus menerus diantisipasi akan 

meningkatakan suku bunga kredit pada Bank Jabar Banten dan akan 

mempengaruhi risiko kredit yang terjadi. Bonifrm (2003) mengatakan risiko 

kredit terjadi dikarenakan adanya peningkatan nilai suku bunga kredit, 

sehingga para pengusaha akan terasa terbebani dengan pinjaman yang 
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semakin tinggi. Suku bunga kredit pada Bank Jabar mengalami fluktuasi dari 

tahun ketahun. Namun puncak tertinggi dialami pada tahun 2008, dimana 

pada saat itu sedang terjadinya krisi ekonomi global di Amerika Srikat yeng 

menyebabkan ketidakstabilan sektor perbankan pada Indonesia. Pada saat 

itu pula, tingkat risiko kredit mengalami peningkatan meskipun peningkatan 

yang dialami tidak terlalu tinggi. Peningkatan NPL pada Bank Jabar Banten 

 

Gambar 1.3 Grafik Pertumbuhan Inflasi Jawa Barat, Suku Bunga Kredit, dan 

        Risiko Kredit 

 

Sumber: Bank Indonesia, diolah 
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sementara dari penyaluran kredit tersebutlah Bank Jabar Banten dapat 

membantu pertumbuhan perekonomian Jawa Barat. 

Beberapa penelitian telah mempertimbangkan pengaruh variabel 

makro ekonomi terhadap risiko kredit. Menurut  Duffie dan Singleton (2003) 

salah satu faktor yang mempengaruhi risiko kredit adalah kondisi ekonomi 

makro. Penelitian ini didukung juga oleh penelitian Jakubik (2007) 

mengatakan bahwa resiko kredit disebabkan akibat perubahan 

perkembangan ekonomi, tingkat suku bunga dan inflasi. Das dan Ghosh 

(2007) melakukan penelitian yang sama pada negara berkembang dengan 

hasil pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh namun untuk suku bunga 

memiliki pengaruh secara tidak siginifikan. Hasil yang berbeda diungkapkan 

oleh Oviedo (2003). Dimana kondisi ekonomi makro tidak berpengaruh 

langsung terhadap risiko kredit tetapi berpengaruh tidak langsung melalui 

kinerja industri.  

Dengan adanya hasil yang berbeda pada penelitian sebelumnya, 

maka akan dilakukan penelitian mengenai pengaruh variabel makroekonomi 

regional terhadap risiko kredit yang dialami Bank Jabar Banten tahun 1997:1 

hingga 2012:4. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada studi 

kasus yang diambil. Pada beberapa penelitian sebelumnya tidak melihat dari 

sisi perekonomian regional, sedangkan yang terjadi pada perekonomian 

regional lebih rentan dan nantinya akan mempengaruhi perekonomian secara 

nasional. Selain itu penelitian ini mengambil studi kasus pada bank 

pemerintah daerah yang merupakan bank yang memiliki peranan dalam 

pembangunan pertumbuhan daerah. 

Diharapkan, dari hasil penelitian ini mampu memberikan masukan 

bagi pihak yang berkepentingan dalam mengawasi kegiatan makroekonomi 
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khususnya dalam menangani risiko kredit yang akan dihadapi di kemudian 

hari. Maka penelitian ini berjudul “Analisis Keterkaitan Variabel 

Makroekonomi Regional dengan Risiko Kredit (Studi Kasus Pada PT. 

Bank Jabar Banten Tbk Tahun 1997-2012)”. 

 

1.1 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penulisan skripsi 

ini dapat dirumuskan permasalahannya yaitu: Bagaimana keterkaitan variabel 

makroekonomi regional (inflasi daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat suku 

bunga kredit) dengan risiko kredit di Bank Jabar Banten? 

 

1.2 Tujuan penelitian 

 Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah: Untuk 

mengetahui keterkaitan varaiabel makroekonomi regional (inflasi daerah, 

pertumbuhan ekonomi, dan tingkat suku bunga kredit) dengan risiko kredit di 

Bank Jabar Banten. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang ingin dicapai dari adanya penelitian yang dilakukan, yaitu : 

1. Bagi Perusahaan (Bank Jabar Banten) 

 Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan terutama dalam 

mengatasi risiko kredit yang dihadapi oleh Bank Jabar Banten. Di mana 

adanya hubungan variabel makroekonomi dengan risiko kredit yang 

terjadi. 
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2. Bagi Masyarakat 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

berharga bagi masyarakat sehingga masyarakat luas dapat mengetahui 

keadaan bank lebih dalam. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Konsep Risiko Kredit 

 Bank merupakan sektor penting dalam perekonomian, karena dapat 

membantu mengatasi permasalahan ekonomi yang sedang berlangsung. Dimana 

bank memiliki fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam 

meingkatkan taraf hidup orang banyak sesuai dengan Undang-undang No.10 

tahun 1998 tentang perbankan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penyaluran kredit merupakan pendapatan terbesar yang berasal dari suku bunga 

yang diberikan (Kargi, 2011). 

 Dengan semakin tingginya bank menyalurkan kredit, maka pendapatan 

bank akan semakin besar. Namun, dalam penyaluran kredit yang tinggi dan 

mengalami ketidak produktifan maka akan menyebabkan risiko yang disebut 

dengan risiko kredit (Thiagajaran et.al, 2011). Komite Base pada Pengawasan 

Perbankan mendefinisikan risiko kredit sebagai kemungkinan hilangnya sebagian 

saldo pinjaman diakibatkan kredit macet. Di antara risiko lain yang dihadapi bank, 

risiko kredit memainkan peranan penting pada profitabilitas bank (Kalopo et.al, 

2012). Risiko kredit merupakan risiko yang paling signifikan yang dihadapi oleh 

bank dan keberhasilan mereka tergantung pada pengukuran yang akurat dan 

manajemen yang efisien dibandingkan risiko lainnya (Gieseche, 2004). 

 Pengelolaan risiko kredit merupakan bagian integral dari manajemen 

risiko perusahaan termasuk pada bank. Risiko-risiko yang terkait dengan 

aktivitas bisnis harus dipantau oleh pengurus bank. Terlebih risiko kredit 
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merupakan faktor penentu internal kinerja bank. Semakin tinggi nilai risiko kredit 

pada bank, semakin tinggi kecenderungan bank tidak berpengalaman dalam 

keuangan dan sebaliknya (Kalopo et.al, 2011). Menurut Derelioglu dan Gurgen 

(2011) tujuan utama dari adanya pengelolaan risiko kredit di bank adalah untuk 

mengurangi kerugian di masa yang akan datang dengan memperkirakan risiko 

potensial dan menghilangkan usulan kredit baru apabila risiko kredit masih lebih 

tinggi dari nilai toleransi yang ditetapkan. 

Dengan semakin meningkatnya risiko kredit yang dihadapi, maka bank 

harus memiliki kebijakan-kebijakan dalam mengendalikan risko kredit serta 

menentukan bahwa semua risiko yang ada telah diperhitungkan dengan baik 

sehingga dapat mengalokasikan modal yang memadai untuk menutupi risiko 

yang terjadi. 

Menurut Fahmi dan Hadi (2010) risiko kredit merupakan ketidakmampuan 

suatu perusahaan lembaga, ataupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban 

beserta bunganya secara tepat waktu pada saat jatuh tempo ataupun sesudah 

jatuh tempo sesuai dengan peraturan yang berlaku. Marisson (2002) 

mengemukakan bahwa sumber-sumber dari risiko kredit adalah sebagai berikut: 

1. Debitur gagal memenuhi kewajibannya 

2. Debitur terikat transaksi derivative dengan bank, dimana pembayaran 

kewajiban debitur ditanggung pada harga pasar (market price) dari 

instrument diperjanjikan. 

3. Bank membeli surat hutang (debt security) seperti obligasi dari issuer. 

Jika kualitas dari issuer tersebut memburuk atau mengalami 

penurunan, maka nilai pasar dari hutang akan mengalami penurunan. 

4. Bank membeli surat hutang dan harga pasar dari surat hutang 

tersebut mengalami penurunan. 
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Kesalahan yang banyak terjadi pada mereka yang meminjam dana dari 

pihak perbankan atau mengambil kredit adalah berdasarkan keputusan yang 

tidak di back up oleh dasar-dasar yang kuat namun lebih pada intuisi dan 

perkiraan yang sederhana saja tanpa mempertimbangkan banyak dari segi faktor 

khusunya fator ekonomi makro (Fahmi dan Hadi, 2010). Situasi pasar sangat 

sering terjadi tidak sesuai dengan keinginan pemerintah tapi lebih pada tindakan 

pelaku pasar melakukan sesuatu kondisi antisipasi terhadap akan dan sedang 

munculnya fluktuasi pasar. 

Maka bukan tidak mungkin menemukan banyak sekali bukti yang 

memperlihatkan bahwa pada para peminjam yang seperti itu dalam menjalankan 

usahanya, sehingga mengalami masalah pada usahanya dan tidak bisa 

mengembalikan pinjaman yang telah dimilikinya karena penurunan keuntungan. 

Oleh karena itu, pihak bank tidak boleh gegabah dalam merealisasikan setiap 

permohonan pengajuan kredit yang masuk atau yang datang dari masyarakat. 

 

2.1.1 Faktor-faktor Terjadinya Risiko Kredit 

 Adapun beberapa sumber untuk melihat adanya gejala kredit bermasalah 

(Mahmoedin, 2004), yaitu: 

a. Perilaku rekening seperti sering mengalami overdraft, terjadi penurunan 

saldo secara mencolok, pembayaran tersendat-sendat, sering 

mengajukan permintaan penundaan pembayaran, dan mengajukan 

perubahan jadwal pembayaran. 

b. Perilaku laporan keuangan seperti likuiditas menurun, perputaran piutang 

menurun, persediaan meningkat, utang kangka panjang meningkat tajam, 

muncul utang dari kreditur lain, dam laporan keuangan yang tidak diaudit. 



13 
 

c. Perilaku nasabag seperti kesehatan nasabah menurun, nasabah 

meninggal, membeli aktiva tetap yang konsumtif, dan nasabah memeiliki 

kegiatan lainnya 

d. Perilaku makroekonomi seperti peraturan pemerintah, resesi, dan 

bencana alam. 

Selain itu adapula faktor-faktor penyebab terjadinya risiko kredit yang 

dapat dilihat dari beberapa kelompok (Mahmoedin, 2004) yaitu: 

a. Faktor internal perbankan yang meliputi kelemahan dalam analisis kredit, 

kelemahan-kelemahan kredit, agunan, sumber daya alam, teknologi, dan 

kecurangan petugas bank. 

b. Faktor internal nasabah yang meliputi kelemahan karakter nasabah, 

kemampuan nasabah, musibah yang dialami nasabah, kecerobohan 

nasabah, dan menajemen nasabah. 

c. Faktor eksternal seperti situasi ekonomi yang negatif, politik dalam negeri 

yang merugikan, keadaan perekonomian negara lain yang merugikan, 

situasi alam yang merugikan, dan peraturan pemerintah yang merugikan. 

d. Faktor kegagalan bisnis senantiasa muncul di luar kemampuan para 

pihak seperti aspek hubungan, aspek yuridis, aspek manajemen, aspek 

pemasaran, aspek teknis produksi, aspek keuangan, dan aspek sosial 

ekonomi, 

e. Faktor ketidakmampuan manajemen adalah pencatatan tidak memadai, 

informasi biaya tidak memadai, modal jangka panjang tidak cukup, gagal 

mengendalikan biaya, overheadcost yang berlebihan, kurangnya 

pengawasan, gagal melakukan penjualan, investasi berlebihan, dan 

kurang menguasai teknis. 
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2.1.2 Tingkatan Kredit Bermasalah (Non Performing Loan/NPL) 

 Non Performing Loans (NPL) secara langsung berkaitan dengan kinerja 

keuangan bank dan merupakan faktor yang berkointribusi terhadap risiko kredit 

dari perbankan (Mileris, 2012). Non Performing Loan (NPL) mengukur ukuran 

presentase nilai pinjaman yang mengalami kemacetan (Ahmad dan Ariff, 2007). 

Ketika pinjaman dan kemajuan yang dibuat oleh bank ternyata tidak produktif 

maka hal ini akan memperbesar nilai NPL. Hal ini pada saatnya akan 

mempengaruhi kinerja bank dan mengurangi asset bank. Bukti sejarah 

menunjukkan bahwa kegagalan bank yang paling langsung berhubungan dengan 

manajemen yang buruk berasal dari risiko kredit (Thiagajaran et.al, 2011). 

Apabila suatu bank berkondisi NPLnya tinggi maka akan memperbesar 

biaya, baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga 

berpotensi terhadap kerugian bank karena terpakainya modal dan menurunnya 

kepercayaan masyarakat dalam menyimpan uangnya di bank. Berdasarkan 

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/267/KEP/DIR/1998 tentang 

Kualitas Aktiva Produktif pasal 4 menyatakan pembiayaan ditetapkan menjadi 

lima golongan kolektibilitas, yaitu: 

1. Lancar 

2. Perhatian Khusus 

3. Kurang Lancar 

4. Diragukan 

5. Macet 

 Sesuai dengan Surat Edaran BI No. 3/30DPNP tanggal 14 Desember 

2001, NPL diukur dari rasio perbandingan antara kredit bermasalah terhadap 

total kredit yang diberikan. Adapun formulanya sebagai berikut: 
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𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎 ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑠𝑎𝑙𝑢𝑟𝑘𝑎𝑛
 X 100% = NPL 

Variabel NPL menunjukan tingkat risiko yang dihadapi dalam 

menyalurkan dananya (risiko kredit). Dalam ketentuan mengenai tingkat 

kesehatan perbankan, batas maksimum NPL pada bank yang telah ditetapkan 

oleh Bank Indonesia adalah sebesar 5%. Artinya, bank dianggap tidak sehat 

apabila tingkat kredit bermasalahnya di atas 5% dari ketentuan yang telah 

diberikan. 

2.2 Keterkaitan Variabel Makroekonomi Terhadap Risiko Kredit 

 Dalam timbulnya risiko kredit, tentunya ada berbagai aspek yang 

mempengaruhi baik dari internal ataupun eksternal. Salah satu faktor dari 

eksternal adalah variabel makroekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, 

dan juga suku bunga kredit. Oleh karena itu, pada sub bab di bawah ini akan 

menjelaskan masing-masing keterkaitan variabel makroekonomi terhadap risiko 

kredit. 

 

2.2.1 Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi dengan Risiko Kredit 

 Pertumbuhan ekonomi suatu negara diukur dengan menggunakan 

indikator Produk Domestik Bruto. Menurut Mishkin (2004), PDB adalah nilai 

pasar output total yang dihasilkan dalam batas daerah suatu negara dalam satu 

tahun. Sementara pertumbuhan ekonomi diukur dari kenaikan nilai seluruh 

barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu daerah negara tanpa membedakan 

kewarganegaraan yang menghasilkan barang atau jasa tersebut pada periode 

perhitungan tertentu. 
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 Pertumbuhan ekonomi dianggap penting sebagai penentu ekonomi makro 

dari kinerja bank dan memungkinkan untuk mengendalikan fluktuasi bisnis. 

Pertumbuhan ekonomi secara signifikan dapat mempengaruhi kemampuan 

peminjam untuk mengembalikan pinjaman (Thiagajaran et.al, 2011). Menurut 

Das dan Gosh (2007) pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengurangi risiko kredit 

melainkan dapat mengantisipasi adanya krisis perbankan. Dengan demikian 

pertumbuhan ekonomi dapat menjelaskan risiko kegagalan di berbagai negara. 

Kredit bank merupakan prasyarat bagi para perintis usaha untuk 

membiayai kegiatan produksinya (Schumpeter, 1934). Dengan begitu setiap 

produsen akan meminjam dana kepada bank untuk membantu dalam usahanya, 

sehingga produsen dapat memproduksi dengan maksimal. Adanya pinjaman 

dana pada bank akan meningkatkan tingkat produksi para produsen sehingga 

akan meningkatkan nilai pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Sebuah 

penurunan atau rendahnya perumbuhan ekonomi akan mempengaruhi risiko 

kredit, misalnya melalui efek negatif pada pendapatan perusahaan, pertumbuhan 

upah, pengangguran, atau dengan harga asset yang pada gilirannya akan 

menyebabkan risiko kredit (Jakubik, 2007). 

 Mishkin (2004) menjelaskan bahwa kredit yang diberikan oleh perbankan 

kepada perusahaan mempunyai dampak yang tidak sama, yaitu: 

a. Untuk perusahaan kecil, pemberian kredit akan mempunyai dampak yang 

besar karena untuk membiayai aktivitas ekonomi hanya tergantung dari 

kredit saja selain dari modal sendiri yang terbatas. 

b. Untuk perusahaan yang besar, kredit bank justru kurang memberikan 

dampak bagi perkembangan perusahaan karena perusahaan besar selain 

bisa mendapatkan dana dari kredit, perusahaan besar juga dapat ikut 



17 
 

serta dalam perdagangan saham dan obligasi, yang dengan demikian 

tidak hanya mendapatkan pinjaman dana melalui perbankan. 

Semakin tingginya perumbuhan ekonomi suatu daerah, maka dapat 

terbilang daerah tersebut memiliki tingkat kemakmuran yang tinggi. Dengan 

begitu, para pengusaha akan mendapatkan keuntungan yang besar dari kegiatan 

produksinya sehingga dapat mengembalikan pinjaman kredit beserta bunganya 

kepada bank dengan tepat waktu dan risiko kredit yang akan dialami oleh bank 

semakin kecil. Namun apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah terbilang 

kecil, maka para pengusaha akan mengalami penurunan dalam penghasilan 

produksinya sehingga menyebabkan terlambatnya pengembalian kredit beserta 

bunganya kepada bank. Hal ini akan membuat risiko kredit pada bank akan 

semakin meninggi. 

Bonifirm (2003) mengatakan  ketika nilai risiko kredit pada bank mencapai 

puncaknya, maka pada saat itu pertumbuhan ekonomi berada pada titik 

terendahnya. Namun ketika risiko kredit berada pada tingkat minimum, maka 

pertumbuhan ekonomi berada pada tingkat tertinggi. Sehingga antara 

pertumbuhan ekonomi dan risiko kredit memiliki hubungan negatif. Percepatan 

pertumbuhan ekonomi akan mengarah kepada penurunan risiko kredit. Lebih 

khusus lagi pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang menujukan bahwa 

penurunan aktivitas ekonomi akan tercermin dalam risiko kredit (Das dan Gosh, 

2007). 

 

2.2.2 Keterkaitan Inflasi dengan Risiko Kredit 

Inflasi merupakan perubahan harga yang cenderung meningkat, tanpa 

diimbangi perubahan daya beli masyarakat yang meningkat (Mishkin, 2004). 

Perubahan laju inflasi yang relative meningkat tidak menyurutkan keinginan 
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masyarakat untuk mengikuti perkembangan pemenuhan kebutuhannya. Tingkat 

inflasi akan mempengaruhi berbagai sektor terutama pada sektor perbankan. 

Salah satu cara inflasi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui 

sektor perbankan adalah dengan mempengaruhi seluruh kredit yang tersedia 

untuk bisnis. 

Inflasi secara luas dipahami sebagai variabel ekonomi yang penting. 

Persepsi umum bahwa inflasi buruk bagi perekonomian yang dicerminkan 

dengan inflasi yang tinggi akan meningkatkan risiko kredit (Bonifrm, 2003).. 

Menurut Boyd dan Champ (2006) tingkat risiko kredit akan lebih tinggi di negara 

berkembang dibandingkan di negara maju. Negara-negara dengan tingkat inflasi 

yang tinggi memiliki ketidakefisienan dalam sektor perbankan dan ekuitas pasar. 

Efek ini menunjukan bahwa inflasi mengurangi pinjaman pada bank untuk sektor 

swasta, yang memandang bahwa tingkat inflasi yang tinggi mendorong untuk 

risiko kredit. 

Kenaikan inflasi diantisipasi meingkatkan tingkat suku bunga, ini 

meningkatkan jumlah pinjaman yang bertransaksi akan lebih besar pada saat 

jatuh tempo (Santoni, 1986). Jika inflasi tidak diantisipasi dan bank lamban dalam 

menyasuaikan suku bunga mereka ada kemungkinan bahwa biaya bank akan 

menurun lebih cepat dan akan mempengaruhi profitabilitas bank (Derbali, 2011). 

Tingkat inflasi yang lebih tinggi dapat menurunkan tingkat pengembalian atas 

nilai rill, sehingga akan meimbulkan risiko kredit pada bank. Namun dengan 

rendahnya inflasi akan merendahkan tingkat pengembalian kredit oleh para 

pengusaha, sehingga risiko kredit semakin rendah (Boyd dan Champ, 2006).  

Para pengusahaa akan lebih memilih untuk tidak meminjam pada bank 

ketika inflasi sedang naik, dikarenakan inflasi yang naik membuat suku bunga 

meningkat. Dengan begitu, usaha meminjam pada bank belum dapat 
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memastikan bahwa pendapatan akan meningkat. Justru dengan adanya inflasi, 

harga-harga pada bahan produksi akan lebih meningkat sehingga para produsen 

harus ikut menaikan harga pada hasil produksinya. Sementara itu, para 

masyarakat akan lebih memilih barang yang lebih murah, yang menyebabkan 

penurunan penjualan pada produsen. Hal inilah yang akan membuat risiko kredit 

kembali meningkat.  

 

2.2.3 Keterkaitan Suku Bunga Kredit dengan Risiko Kredit 

 Suku bunga kredit merupakan bayaran atas pinjaman yang telah 

diberikan oleh bank. Oleh karena itu, hal yang penting dan utama bagi para 

masyarakat dalam melakukan investasi atau meminjam dana pada bank 

ditentukan dari besaran suku bunga kredit ini.  Apabila suku bunga kredit 

semakin meninggi, masyarakat akan lebih memilih untuk tidak meminjam dana 

pada bank , namun sebaliknya bagi masyarakat yang akan menginvestasikan, ini 

adalah keadaan yang tepat dikarenakan suku bunga deposito yang sedang 

tinggi. 

 Menurut Karl dan Fair (2001) suku bunga adalah pembayaran bunga 

tahunan dari suatu pinjaman, dalam bentuk presentase dari pinjaman yang 

diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah 

pinjamannya. Tingginya suku bunga kredit ditentukan oleh dua kekuatan, yaitu 

penawaran tabungan dan permintaan investasi modal (kredit untuk bisnis). 

Fungsi suku bunga dalam perekonomian yaitu alokasi faktor produksi untuk 

menghasilkan barang dan jasa yang dipakai sekarang dan di kemudian hari 

(Nopirin, 1992). 

Para pendukung liberalisasi keuangan berpendapat bahwa rezim financial 

akan menghambat tabungan dan investasi melalui harga dan suku bunga. Di 
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sektor perbankan, nampaknya tinggi suku bunga dapat meningkatkan biaya 

modal untuk meminjam dan akan membuat sulit para peminjam untuk 

mengambalikan secara tepat waktu (Das dan Gosh, 2007). Ini akan menujukan 

bahwa suku bunga yang lebih tinggi akan menimbulkan risiko kredit. 

Hafer (2005) menjelaskan bahwa permintaan dan penawaran kredit 

ditentukan oleh besarnya tingkat suku bunga.  Jika diasumsikan bahwa sektor 

swasta merupakan pihak yang meminta kredit, tingkat suku bunga yang rendah 

akan menarik produsen untuk meminjam dalam jumlah yang lebih banyak. Jika 

kredit yang didapatkan digunakan untuk membiayai kegiatan produksi, maka 

semakin banyak dana yang dipinjam akan semakin meningktatkan usaha, 

dengan begitu para  produsen dapat mengembalikan pinjaman beserta 

bunganya dengan tepat waktu. Hal ini akan membuat terjadinya risiko kredit 

menjadi lebih kecil. Namun ketika suku bunga mengalami peningkatan, sektor 

swasta akan berpikir untuk mengambil pinjaman, karena dikhawatirkan jika 

ternyata keuntungan yang didapatkan dari kegiatan usahanya tidak akan cukup 

untuk mengembalikan pinjaman beserta bunganya, sehingga akan menyebabkan 

risiko kredit meninggi.  

 

Gambar 2.1 Kurva Permintaan dan Penawaran Kredit 

 

                Supply Credit 

      Credit Interest rate (%) 

       Demand Credit  
                 Risiko Kredit 

        NPL 

Sumber: Hafer (2005) 
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 Dengan demikian, tingkat suku bunga kredit akan mempengaruhi risiko 

kredit melalui penawaran dan permintaan kredit. Bonifirm (2003) mengatakan 

risiko kredit terjadi dikarenakan adanya peningkatan pada nilai suku bunga, 

sehingga para perusahaan akan terasa terbebani dengan hutang yang semakin 

tinggi. Dan kenaikan suku bunga akan mempengaruhi risiko kredit dengan cara 

peningkatan biaya pendanaan pada perusahaan, rumah tangga, penurunan nilai 

pasar dari asset, dan sebagainya (Jakubik, 2007). 

 

2.3 Penelitian Terdahulu 

 Pada penelitian ini, penulis merujuk kepada beberapa penelitian 

sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Kajian 

terhadap penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan acuan dan 

perbandingkan terhadap penelitian ini. Seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Bonifrm (2003), Jakubik (2007), Thiagajaran et.al (2011), Das dan Ghosh (2007), 

dan Mileris (2012) dengan tujuan untuk mengetahui keterkaitan antara 

pertumbuhan ekonomi dengan risiko kredit. Hasil penelitian ini adalah adanya 

keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan risiko kredit. Keterkaitan ini 

melalui efek negatif pada pendapatan perusahaan, pendapatan masyarakat, 

pengangguran, ataupun harga asset yang nantinya akan menyebabkan pada 

risiko kredit. Ketika risiko kredit berada dalam puncaknya, maka pertumbuhan 

ekonomi berada pada titik terendahnya. 

 Hasil yang berbeda dilakukan oleh Dietrich dan Wanzenried (2010) 

dimana penelitian memiliki penelitian yang sama seperti penelitian sebelumnya 

yaitu untuk mengetahui keterkaitan pertumbuhan ekonomi dengan risiko kredit. 

Penelitian ini dilakukan pada bank di Switzerland dengan menggunakan regresi 
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linier periode 1999-2008. Hasil dari penelitian ini menujukan pertumbuhan 

ekonomi berkorelasi positif sehingga dapat meningkatkan risiko kredit. Masa 

pertumbuhan ekonomi yang kuat biasanya akan diikuti dengan peningkatan risiko 

kredit dengan time lag yang cukup lama. Hal ini dikarenakan pada saat 

pertumbuah ekonomi meningkat, permintaan akan kredit semakin mengingkat 

sehingga pada waktu yang lama memungkinkan terjadinya risiko kredit yang 

tinggi. 

Penelitian Boy daan Champ (2006), Sandica dan Alupoaiei (2008), 

Bonifirm (2003), Thiagajaran et.al (2011), dan Mileris (2012) melakukan 

penelitian untuk mengetahui keterkaitan antara inflasi dengan risiko kredit. 

Meskipun penelitian yang dilakukan berbeda studi kasus tetapi hasil dari 

penelitian ini menujukan adanya keterkaitan antara inflasi dengan risiko kredit. 

Tingkat inflasi yang tinggi akan menurunkan tingkat pengembalian atas nilai rill, 

sehingga menimbulkan risiko kredit terjadi. 

Penelitian dengan hasil yang berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama 

yaitu untuk mengetahui keterkaitan antara inflasi dengan risiko kredit dilakukan 

oleh Jakubik (2007). Penelitian ini menggunkan data time series periode 1992 

hingga 2005 dengan memberikan hasil bahwa inflasi tidak memiliki keterkaitan 

dengan munculnya risiko kredit. Tingkat risiko kredit yang terjadi dalam 

perekonomian tergantung pada suku bunga rill bukan karena tingginya inflasi. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Aver (2008), Mileris (2012), 

Jakubik (2007) dan Bonifirm (2003) memiliki tujuan untuk mengetahui keterkaitan 

antara suku bunga kredit dengan munculnya risiko kredit. Penelitian yang 

dilakukan memiliki perbedaan pada studi kasus penelitiannya, namun 

menunjukkan hasil yang sama yaitu adanya keterkaitan antara suku bunga kredit 
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dengan risiko kredit. Peningkatan suku bunga akan membebani perusahaan, 

rumah tangga, dan yang lainnya dikarenakan memiliki hutang yang lebih tinggi. 

Penelitian yang dilakukan oleh  Das dan Ghosh (2011) memberikan hasil 

yang berbeda meski memiliki tujuan yang sama dengan penelitian sebelumnya 

yaitu untuk mengetahui keterkaitan antara suku bunga kredit dengan risiko kredit. 

Penelitian ini menggunakan metode ordinary least squares (OLS) pada periode 

1994-2005 di bank pada India. Hasil dari penenlitian ini adalah suku bunga kredit 

tidak secara signifikan mempengaruhi terjadinya risiko kredit.  
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TABEL 2.1 Penelitian Terdahulu 

NO PENULIS JUDUL TUJUAN METODE HASIL POSISI PENELITIAN 

1 Diona Bonfirm 
(2003) 

CREDIT RISK 
DRIVERS : 

EVALUATING 
THE 

CONTRIBUTION 
OF FIRM LEVEL 
INFORMATION 

AND OF 
MACROECONOM

IC DYNAMICS 

Melihat hubungan 

risiko kredit dengan 

pertumbuhan 

makroekonomi dan 

kontribusi informasi 

perusahaan  

Rendom Effek Probit 

Variabel dependen:  

Non Performing Loan 

(NPL) 

Variabel independen: 

national account, inflasi, 

data pasar pekerja, 

kredit, loan loss 

provisions, tingkat suku 

bunga, dan harga pasar 

- Ada beberapa link 

penting antara 

risiko kredit 

dengan 

pertumbuhan 

makroekonomi 

- Kegagalan 

profitabilitas 

dipengaruhi oleh 

beberapa 

karateristik 

perusahaan 

seperti keuangan 

profitabilitas, 

kinerja penjualan, 

likuiditas. 

 

 

Berbeda pada 

penggunaan model, 

yaitu dengan 

menggunakan 

model VECM. Selain 

itu terfokus pada 

variabel 

makroekonomi 

secara regional 

tanpa menggunakan 

informasi 

perusahaan 
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NO PENULIS JUDUL TUJUAN MODEL HASIL POSISI PENELITIAN 

2 Petr Jakubik 
(2007) 

MACROECONOM
IC 

ENVIRONTMENT 
AND CREDIT 

RISK 

Menyelidiki 

hubungan antara 

perkembangan 

ekonomi makro 

dengan kualitas 

portofolio kredit yang 

berdampak pada 

risiko kredit 

Model VAR 

Variabel dependen: 

Loan Portofolio  

Variabel independen : 

tingkat suku bunga, 

inflasi, growth in GDP, 

nilai tukar 

Periode : 1992-2005 

Adanya hubungan 

yang kuat antara 

keuntungan bank 

dengan lingkungan 

makroekonomi dan 

juga adanya 

pengaruh pada 

keempat variabel 

makroekonomi 

terhadap risiko kredit 

macet 

Penelitian ini tidak 

menggunakan tolak 

ukur pada portofolio 

kredit, namun lebih 

terfokus dengan 

risiko kredit yang 

diukur dari Non 

Performing Loan 

(NPL) 

3 Bostjan Aver 
(2008) 

AN EMPICAL 
ANALYSIS OF 
CREDIT RISK 
FACTORS OF 

THE SLOVENIAN 
BANKING 
SYSTEM 

Menetapkan faktor-

faktor ekonomi makro 

yang mempengaruhi 

sistematis risiko 

kredit dari portofolio 

kredit perbankan 

Model regresi linear 

berganda dan analisis 

faktor 

Variabel dependen : 

Risiko kredit portofolio 

Variabel independen: 

Inflasi, tingkat suku 

bunga, growth in GDP,  

Faktor 

makroekonomi 

memiliki pengaruh 

terhadap risiko kredit 

dan potrofolio kredit 

dipengaruhi oleh 

tingkat 

pengangguran. 

Menggunakan model 

yang berbeda yaitu 

dengan model 

VECM, kemudian 

meneliti pada bank 

pemerintah daerah. 
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NO PENELITI JUDUL TUJUAN MODEL HASIL POSISI PENELITIAN 

    nilai tukar,Employment 

Periode 1985-1997 

  

4 Prof. loan 
Trenca, PhD 

(2008) 

CREDIT RISK, A 
MACROECONOM

IC MODEL 
APPLICATION 
FOR ROMANIA 

Menerapkan model 

risiko kredit 

makroekonomi 

dengan serangkaian 

faktor makroekonomi 

Model VAR 

Variabel dependen : 

loan portofolio loss 

Variabel independent : 

GDP growth, tingkat 

suku bunga kredit, nilai 

tukar RON/EUR, 

industry specific 

independents 

Periode : 2002:2-2007:2 

Adanya pengaruh 

faktor makroekonomi 

terhadap risiko kredit 

dan portofolio 

Menambahkan 

variabel inflasi pada 

penelitian yang akan 

dilakukan. 

5 Treca Loan, 
Benyovszki 
Annamaria 

ANALISIS 
MODEL ON THE 

RELATION 
BETWEEN 

MACROECONOM
ICAL VARIABEL 
TENDENCIES 

AND 
COMERCIAL 

BANK’S CREDIT  

Menerapkan model 

risiko kredit 

makroekonomi 

dengan faktor 

makroekonomi dan 

industry 

Model Path 

Variabel dependen: 

risiko kredit portofolio 

Variabel independent: 

tingkat pertumbuhan 

GDP, the deviation of  

 

Hubungan yang 

signifikan antara 

industry-tingkat gagal 

bayar dan faktor 

makroekonomi 

terhadap risiko kredit 

Lebih terfokus pada 

variabel 

makroekonomi 

terhadap risiko kredit 

yang diukur dengan 

NPL 
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NO PENELITI JUDUL TUJUAN MODEL HASIL POSISI PENELITIAN 

  RISK  GDP from trend, the 

GDP index370, 

consumer price index, 

the interest rate of credit 

institutions on loans 

(real and nominal), the 

interest rate of credit 

institutions on time 

deposits, ROBOR, 

reference rate, average 

exchange rate on forex 

market 

(RON/EUR), average 

exchange rate on forex 

market (RON/USD), 

annual percentage 

changes of 

the industrial output, 

annual percentage  
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NO PENELITI JUDUL TUJUAN MODEL HASIL POSISI PENELITIAN 

    changes of the domestic 

trade, real sales, current 

account, 

employment in 

economy, registered 

unemployment total, 

registered 

unemployment rate, 

medium 

and long term foreign 

debt, consolidated 

general government 

deficit. 

Periode : 2002:2-2008:2 

  

6 Kimmo 
Virolainen, 
Reserch 

Departement 
(2004) 

MACRO STRESS 
TESTING WITH A 
MACROECONOM
IC CREDIT RISK 

MODEL FOR 
FINLAND 

-menganalisis risiko 

kredit korporasi 

tergantung pada 

kondisi ekonomi  

Model VaR 

Variabel dependen: 

NPL 

Variabel independen:  

 

- Hubungan 

yang 

signifikan 

antara gagal  

Menganalisis pada 

seluruh bentuk kredit, 

yang dipengaruhi 

oleh variabel  



29 
 

NO PENELITI JUDUL TUJUAN MODEL HASIL POSISI PENELITIAN 

   Makro Pertumbuhan GDP, 

tingkat suku bunga 

bayar sektor makroekonomi 

   - menganalisis efek 

dari berbagai 

peristiwa ekonomi 

makro yang 

merugikan pada 

risiko kredit 

perbankan berasal 

dari sektor korporasi 

corporate indebtedness 

Periode 1986-2003 

- korporasi dan 

faktor makro 

ekonomi 

Risiko kredit sektor 

korporasi Finlandia 

cukup terbatas dalam 

lingkungan ekonomi 

makro saat ini 

regional 

7 Petr Jakubik 
(2007) 

CREDIT RISK IN 
THE CZECH 
ECONOMY 

Untuk menghasilkan 

sebuah model yang 

memungkinkan untuk 

memperkirakan 

proporsi kredit macet 

dalam total portofolio 

kredit bank dalam 

menanggapi indicator 

makroekonomi. 

Model satu faktor 

Variabel dependent :  

Risiko kredit portofolio 

Variabel independt : 

pertumbuhan GDP, 

tingkat suku bunga, 

wage growth, 

unemployment or prices 

of assets 

Dampak dari 

indicator ekonomi 

makro pada rumah 

tangga dan risiko 

kredit korporasi 

berbeda. 

Menguji variabel 

makroekonomi 

terhadap risiko kredit 

pada saat keadaan 

ekonomi mengalami 

goncangan krisis 
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NO PENELITI JUDUL TUJUAN MODEL HASIL POSISI PENELITIAN 

    Periode: 1997:1 – 

2003:4 

  

8 Nabia Zribi 
and Younes 
Baujelbene 

(2011) 

THE FACTORS 
UNFLUANCING 
BANK CREDIT 

RISK: THE CASE 
OF TUNISIA 

Menguji faktor-faktor 

penentu risiko kredit 

perbankan di Tunisia 

dengan 

memperhitungkan 

faktor makroekonomi 

dan faktor 

mikroekonomi. 

Panel data 

Variabel dependen: 

ROA 

Variavel independen : 

inflasi, pertumbuhan 

GDP, tingkat suku 

bunga, dan nilai tukar 

Periode 1995-2008 

Faktor penentu 

utama pada risiko 

kredit perbankan di 

Tunisia adalah 

indicator modal, 

makroekonomi, dan 

struktur kepemilikan 

Pengujian dilakukan 

pada salah satu bank 

pemerintah daerah. 

dan menggunakan 

model VECM 

9 Stephen 
Figlewski, 

Halina 
Frdyman, 

Weijian Liang 
(2011) 

MODELING THE 
EFFECT OF 

MACROECONOM
IC FACTORS ON 

CORPORATE 
DEFAULT AND 

CREDIT RATING 
TRANSITIONS 

Melihat bagaimana 

dampak 

perekonomian yang 

gagal dan perubahan 

penilaian kredit 

utama dengan 

perekonomian 

makroekonomi 

sebagai variabel  

Model Dummy 

Variabel dependen: 

Bill rate 

Variabel independen: 

pertumbuhan GDP, 

infasi, tingkat suku 

bunga, unemployment 

rate, corporate credit 

spreads. 

Adany pengaruh 

risiko kredit akibat 

faktor makroekonomi, 

namun tingkat 

signifikasi antara 

masing-masing 

variabel independent 

berbeda-beda. 

Menggunakan data 

pada risiko kresit 

keseluruhan yang 

dilihat dari besaran 

NPL, dan dilakukan 

pada salah satu bank 

pemerintah daerah 
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   terkait. Periode 1981 - 2002   

10 Ana-Maria 
Sandica dan 

Alexie Ciprian 
Alupoaiei 

CREDIT RISK 
MANAGEMENT 

AND 
MACROECONOM
IC CONDITIONS 

Untuk menganalisis 

dampak dari variabel-

variabel ekonomi 

makro untuk 

memperkirakan 

tingkat kegagalan 

kredit ritel. 

Model VAR Variabel 

dependen: 

Retail portofolio 

Variabel independen: 

Tingkat suku bunga, FX 
Rates (EUR and CHF), 
Unemployment Rate 
and Net Average 
Income. 
 

Tingkat standar 

dipengaruhi oleh 

variabel 

makroekonomi 

seperti tingkat 

pengangguran atau 

depresiasi nilai mata 

uang nasional. 

Dimasukannnya 

indicator agregat 

meningkatkan tingkat 

kesalahan untuk 

risiko kredit 

Menggunakan 

variabel inflasi, 

pertumbuhan 

ekonomi, dan SBI 

pad pengujian risiko 

kredit yang terukur 

dari besaran NPL 

pada salah atu bank 

pemerintah daerah.  

11 Ricardas 
Mileris (2012) 

MACROECONOM
IC 

DETERMINANTS 
OF LOAN 

PORTOFOLIO 
CREDIT RISK IN 

BANKS 

Untuk menemukan 

faktor-faktor 

makroekonomi yang 

secara signifikan 

mempengaruhi  

Analisis Cluster 

Variabel dependen : 

Risiko Kredit (NPL) 

Variabel independent: 

pertumbuhan PDB,  

Adanya 

ketergantungan yang 

signifikan antara 

faktor-faktor 

makroekonomi suatu  

Melakukan pegujian 

keterkaitan antara 

risiko kredit dengan 

variabel 

makroekonomi pada  
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   tingkat risiko kredit di 

bank dan untuk 

mengembangkan 

model statistic untuk 

memprediksi proporsi 

non performing loans 

(NPL). 

inflasi, suku bunga, 

jumlah uang beredear, 

indeks produksi industri, 

dan neraca transaksi 

berjalan lainnya. 

 

negara dan portofolio 

risiko kredit di bank. 

bank milik 

pemerintah daerah 

12 Abdiman Das 
dan Saibal 

Ghosh (2007) 

DETERMINANTS 
OF CREDIT RISK 
IN INDIAN STATE 
OWNED BANKS: 
AN EMPIRICAL 

INCESTIGATION 

Mengkaji faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

kredit macet di India 

dengan 

mempertimbangkan 

baik makroekonomi 

ataupun 

mikroekonomi. 

Panel Data 

Variabel dependen : 

rasio kredit bermasalah 

(NPL) 

Variabel independen: 

pertumbuhan PDB, 

suku bunga rill, indeks 

produksi industri 

Periode : 1994-2005 

Tingkat 

makroekonomi makro 

seperti PDRB, 

pertumbuhan kredit 

rill menjadi ukuran 

paling penting dalam 

mempengaruhi kredit 

bermasalah. 

Menggunkan ukuran 

Non-Performing 

Loans (NPL) sebagai 

ukuran risiko kredit 

13 T.Funso 
Kolapo, 

R.Kolade 
Ayeni, dan 
M.Ojo Oke  

CREDIT RISK 
AND 

COMMERCIAL 
BANKS 

PERFORMANCE  

Untuk 

mengidentifikasi 

empiris ke efek  

Model Panel Data 

Variabel dependen: 

ROA 

Pengaruh risiko 

kredit terhadap 

kinerja bank yang  

Menggunakan 

variabel 

makroekonomi  
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 (2012) IN NEGIRIA : A 
PANEL MODEL 

kuantitatif dari risiko 

kredit terhaadap 

bank umum di 

Nigeria 

Variabel independen: 

NPL, rasio jumlah kredit 

dan total deposit 

Periode 2000-2010 

diukur dari ROA 

adalah cross-

sectional invariant. 

seperti inflasi, 

pertumbuhan 

ekonomi, dan tingkat 

suku bunga untuk 

mengindentifikasi 

keterkaitan dengan 

risiko kredit 

14 Somanadevi 
Thiagajaran, 
S.ayyapan, 

dan 
A.Ramachandr

an (2011) 

CREDIT ROSK 
DETERMINANTS 
OF PUBLIC AND 

PRIVATE 
SECTOR BANKS 

IN INDIA 

Untuk memprediksi 

faktor penentu risiko 

kredit di sektor 

perbankan Ondia 

dengan 

menggunakan 

ekonometrik 

Model Panel Data 

Variabel dependen: Non 

Perfoming Aset (NPA)/ 

Non Performing 

Loans(NPL) 

Variabel independen: 

kredit, pertumbuhan 

PDB dan inflasi 

 

Aset bermasalah 

memiliki pengaruh 

positif yang kuat dan 

secara signifikan 

terhadap non-

performing loans 

(NPL). Adanya 

hubungan terbalik 

yang signifikan 

antara PDRB dan 

risiko kredit bagi  

 

Menggunakan 

metode yang 

berbeda yaitu VECM 
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     bank sektor public 

ataupun swasta. 

Penelitian ini 

mengungkapkan 

bahwa faktor-faktor 

tertentu baik ekonomi 

makro memainkan 

peranan penting 

dalam menentukan 

risiko kredit dari 

sektor perbankan 

komersial. 

 

Sumber: berbagai sumber, diolah
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2.4 Kerangka Pikir 

 Dalam penelitian ini diperlukan suatu kerangka pikir, hal ini bertujuan agar 

penelitian yang dilakukan dapat lebih dipahami tujuannya sesuai dengan landasan 

teori yang telah dijabarkan sebelumnya. 

 Kredit merupakan fokus utama dalam perbankan, di mana pendapatan terbesar 

yang dimiliki berasal dari penyaluran kredit (Nurmawan. 2005). Oleh karenanya bank 

harus bisa mengendalikan kredit agar tidak mengalami risiko kredit yang tinggi yang 

akan menyebabkan pendapatan menurun. Komite Base pada Pengawasan Perbankan 

(2001) mendefinisikan risiko kredit sebagai kemungkinan hilangnya sebagian saldo 

pinjaman karena peminjam tidak dapat membayar kewajiban yang telah disepakati. Di 

antara risiko lain yang dihadapi bank, risiko kredit memainkan peran penting pada 

profitabilitas bank karena pendapatan terbesar berasal dari bunga pinjaman yang 

diturunkan (Kalopo et.al, 2011) 

 Secara luas dapat diayakini bahwa terjadinya risiko kredit akibat adanya 

keterkaitan dengan ekonomi makro seperti tingkat suku bunga SBI, inflasi, dan 

pertumbuhan ekonomi (Das dan Ghosh, 2007). Adanya ketidakstabilan ekonomi makro 

memungkinkan kondisi pemijam akan memburuk sehingga tidak dapat membayar 

kewajibannya secara tepat waktu. Hal ini yang akan membuat tingkat risiko kredit 

semakin meninggi yang tercermin dalam nilai Non Performing Loans (NPL) pada setiap 

bank. NPL secara langsung berkaitan dengan kinerja keuangan bank dan merupakan 

faktor yang berkontribusi besar terhadap risiko kredit (Thiagajaran at.al, 2011) 

 Pertumbuhan ekonomi secara signifikan dapat mempengaruhi kemampuan 

peminjam untuk mengembalikan pinjaman sebagai bukti menunjukan bahwa 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berkorelasi negatif terhadap NPL (Thiagajaran 



36 
 

 
 

et.al, 2011). Menurut Bonifirm (2003) ketika NPL mencapai puncak di mana risiko 

kredit sangat tinggi, maka keadaan pertumbuhan ekonomi akan berada pada titik 

terendahnya. Melalui pendapatan masyarakat yang tercermin dari besarnya 

pertumbuhan ekonomi akan memudahkan para nasbah untuk membayar pinjamannya. 

Sehingga secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi tingkat 

risiko kredit. 

Berbeda dengan tingkat suku bunga kredit dan Inflasi, kedua variabel ini akan 

memberikan pengaruh melalui tingkat suku bunga kredit dan penyaluran kredit 

sehingga akan mempengaruhi tingkat risiko kredit. Jika inflasi tidak dapat diantisipasi 

oleh bank dan bank tidak dapat menyesuaikan tingkat suku bunga, adanya 

kemungkinan risiko kredit akan tinggi (Mileris, 2012). Dikarenakan tingginya suku 

bunga kredit dan inflasi akan menimbulkan utang yang lebih tinggi dan memberi beban 

kepada beberapa perusahaan yang menyebabkan perusahaan tidak dapat membayar 

pinjaman dan suku bunga. 

Gambar 2.2 Kerangka Pikir 

             Variabel               Risiko Kredit  

        Makroekonomi 

  

      

     

     

 

 

 

Sumber: Ilustrasi penulis, 2013 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

INFLASI 

SUKU BUNGA 
KREDIT 

Non 
Performing 
Loan (NPL) 
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2.5 Hipotesis 

 Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diambil suatu hipotesis yang 

merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang telah diesbutkan sebelumnya, 

yaitu: Diduga inflasi, pertumbuhan ekonomi dan suku bunga kredit memiliki keterkaitan 

dengan risiko kredit. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

kuantitatif, dimana pendekatan ini dapat digunakan untuk mengungkapkan dan 

memprediksi hasil estimasi dari data-data yang telah diolah dengan 

menggunakan alat penelitian. Hasil estimasi ini kemudian digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian ini. 

 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa keterkaitan variabel makro 

dengan risiko kredit pada Bank Jabar Banten. Variabel makro pada umumnya 

diartikan sebagai tolak ukur atas kinerja perekonomian suatu negara dalam suatu 

periode tertentu. Dari berbagai literatur yang ada maka variabel makro itu bisa 

disederhanakan antara lain: pertumbuhan ekonomi, inflasi daerah, dan suku 

bunga kredit. Sedangkan untuk mengetahui besarnya risiko yang dialami Bank 

Jabar Banten akan diikuti laporan risko kredit yang berupa NPL (Non Performing 

Loan) pada Bank Jawa Barat Banten. Penelitian ini didasari pada penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Jakubik (2007), Das dan Ghosh (2007), dan 

Mileris (2012),. Fokus penelitian ini hanya untuk melihat keterkaitan antara 

pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga kredit terhadap risiko kredit. 

Adapun periode analisa penelitian ini mulai tahun 1997:1 hingga 2012:4 dengan 

mengambil studi kasus pada PT.Bank Jabar Banten Tbk. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang 

telah diolah menjadi laporan dan sumbernya yang asli atau data yang tidak diperoleh 

langsung di lapangan. Data-data tersebut meliputi data mengenai, pertumbuhan 

ekonomi, inflasi daerah, dan suku bunga kredit. Data ini berbentuk dokumentasi 

dimana 

 Adapun jenis data yang digunakan adalah data time series, yaitu dari periode 

1997:1 hingga 2012:4 guna menggambarkan keadaan yang sebenarnya dalam kurun 

waktu tersebut. Data yang digunakan berupa dokumentasi laporan keuangan dan 

laporan perekonomian yang disajukan dalam bentuk kuartalan dan tahunan. Data-data 

tersebut diperoleh dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistika, PT. Bank Jabar Banten 

Tbk, serta bacaan penunjang lain (seperti majalah, surat kabar, bulletin, dan 

sebagainya). 

 

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 Definisi operasional diperlukan untuk menghindari perbedaan pengertian dan 

memberikan batasan yang tegas pada variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan 

dua variabel secara umum, variabel terikat/dependent variabel (Y) dan variabel 

bebas/independent variabel (X). Adapun masing-masing definisi operasional dari 

masing-masing variabel akan dijelaskan sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

NO VARIABEL DEFINISI ACUAN SUMBER DATA 

1 Pertumbuhan 

Ekonomi  

Kenaikan output 

perkapita, barang-

barang material dalam 

Jakubik (2007), 

Aver (2008), 

Zribi dan 

Bank Indonesia, 

Laporan Ekonomi 

Regional Jawa 
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suatu jangka waktu 

tertentu. 

Baujelbene 

(2011), Mileris  

Barat 

NO VARIABEL DEFINISI ACUAN SUMBER DATA 

   (2012), Virolain 

dan 

Departement 

(Figlewski et.al 

2011) 

 

2 Inflasi kenaikan tingkat harga 

secara umum dari 

barang/komoditas dan 

jasa selama periode 

waktu tertentu 

(2004), Das dan 

Ghosh (2007), 

Thiagajatan 

et.al (2011) , 

Bonfirm (2003), 

Jakubik (2007) 

Bank Indonesia, 

Laporan Ekonomi 

Regional Jawa 

Barat 

3 Suku bunga 

Kredit 

Biaya yang dibebankan 

atau dibayarkan dari 

penggunaan uang. 

Tingkat suku bunga 

yang digunakan adalah 

tingkat suku bunga 

kredit 

Jakubik (2007), 

Aver (2008), 

Virolainen dan 

Departement 

(2004) 

Bank Indonesia 

4 NPL  risiko yang dialami oleh 

bank akibat 

keterlambatan 

peminjam dalam 

mengembalikan 

kewajiban dan 

bunganya secara tepat 

waktu. Dalam penelitian 

ini risiko kredit diukur 

dari besarnya Net 

Perfoming Loan (NPL) 

Bonifrm (2003) Laporan 

Keuangan Bank 

Jabar Banten 

Sumber: BPS Jawa Barat, Bank Indonesia, dan Bank Jabar Banten (diolah) 

 

3.5 Metode Analisis Data 

 Dalam menjawab rumusan masalah yang disebutkan di bab sebelumnya, 

penelitian ini akan menggunakan metode Vektor Otoregresi/ Vector Auto Regression 

(VAR) jika data yang digunakan sudah stationer dan tidak terkointegrasi, atau 

menggunakan Vector Error Correction Model (VECM) jika data yang digunkan adalah 

stasioner namun terdapat kointegrasi untuk mengetahui keterkaitan variabel 

makroekonomi (inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan suku bunga kredit) dengan risiko 
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kredit. Metode VAR/VECM ini merupakan metode analisis sederhana yang tidak perlu 

menentukan antara variabel eksogen dan variabel endogen, karena semua variabel 

dalam model ini dianggap sebagai variabel endogen. 

 Selain itu, model VAR/VECM menggunakan estimasi OLS (Ordinary Least 

Square) yang bisa digunakan dalam metode analisis ekonometrika pada umumnya. 

Estimasinya dapat dilakukan secara terpisah pada masing-masing variabel. Hasil 

peramalan dari metode ini pada banyak kasus lebih baik daripada peramalan dengan 

model simultan yang kompleks (Gujarati:2003). Hasil pada metode ini juga dapat 

melihat keterkaitan jangka pendek maupaun jangka panjang. Adanya Impluse Respon 

Function (IRF) memudahkan untuk melihat respon atas pergerakan variabel yang 

mempengaruhi untuk kedepannya. 

Model dasar yang akan digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model yang 

digunakan oleh Jakubik (2007) dalam meneliti hubungan antara perkembangan 

ekonomi makro dengan kualitas portofolio kredit yang berdampak pada risiko kredit. 

Sebagai langkah pendahuluan harus memeriksa stasionaritas dari setiap series 

variabel. Untuk menguji apakah sebuah data time series telah stastioner atau belum, 

maka digunakan uji akar unit. Jika setiap series terintegrasi dalam derajat yang sama, 

maka dilakukan uji kointegrasi untuk mengetahui model VAR/VECM yang akan 

digunakan. Untuk mempermudah penelitian dan estimasi dilakukan dengan 

menggunakan software Eviews. 

Bentuk umum model VAR/VECM adalah sebagai berikut: 

a. 𝒀𝒕 = 𝑨𝟏 𝒀𝒕−𝟏 + ….. + 𝑨𝒑 𝒀𝒕−𝒑 + B𝑿𝒕 + 𝒆𝒕 

Di mana : 

𝑌𝑡  = vektor variabel endogen 
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𝑋𝑡  = vektor variabel eksogen 

𝐴1,…., 𝐴𝑝  dan B = matriks koefisien yang diestimasi 

𝑒𝑡  = Vektor inovasi yang bisa saja berkorelasi secara temporer namun tidak 

berkorelasi dengan nilai lag-nya sendiri dan juga tidak berkorelasi dengan 

semua variabel di sebelah kanan persamaan. 

 Berdasarkan penjelasan diatas, maka model persamaan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

 

𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ
𝑆𝐵𝐾
𝐼𝑁𝐹
𝑁𝑃𝐿

  =  

𝛼10

𝛼20

𝛼30

𝛼40

  +  

∝11 𝐿 ∝12 𝐿 ∝13 𝐿 ∝14 𝐿
∝21 𝐿 ∝22 𝐿 ∝23 𝐿 ∝24 𝐿
∝31 𝐿 ∝32 𝐿 ∝33 𝐿 ∝34 𝐿
∝41 𝐿 ∝42 𝐿 ∝34 𝐿 ∝44 𝐿

  

𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑡

𝑆𝐵𝐾𝑡

𝐼𝑁𝐹𝑡

𝑁𝑃𝐿𝑡

 +  

𝜀1𝑡

𝜀2𝑡

𝜀3𝑡

𝜀4𝑡

  

Di mana dari model matrik tersebut jika dijadikan model VAR adalah: 

𝐿𝑁𝑃𝐿𝑖𝑡   = 𝑎10 +  𝑎11𝑚
𝑛
𝑚−1  𝐿𝑁𝑃𝐿𝑖,𝑡−𝑚  +  𝑎12𝑚

𝑛
𝑚−1  𝐿𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖,𝑡−𝑚  +   

  𝑎13𝑚
𝑛
𝑚−1  𝐿𝐼𝑁𝐹𝑡−𝑚  +  𝑎14𝑚

𝑛
𝑚−1  𝑆𝐵𝐾𝑡−𝑚  + 𝑒1𝑡 

Model VECM: 

𝐿𝑁𝑃𝐿𝑖𝑡   = 𝑎10 +  𝑎11𝑚
𝑛−1
𝑚−1  𝐿𝑁𝑃𝐿𝑖,𝑡−𝑚  +  𝑎12𝑚

𝑛−1
𝑚−1  𝐿𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖,𝑡−𝑚  +             

                        𝑎13𝑚
𝑛−1
𝑚−1  𝐿𝐼𝑁𝐹𝑡−𝑚  +  𝑎14𝑚

𝑛−1
𝑚−1  𝑆𝐵𝐾𝑡−𝑚  + 𝑒1𝑡 

di mana, 

LNPL = Non Performing Loan (NPL), dalam logaritma natural 

Lgrowth = Pertumbuhan ekonomi, dalam logaritma natural 

LINF = Tingkat inflasi regional, dalam logaritma natural 

LSBK = Tingkat suku bunga kredit, dalam logaritma natural 
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t = Periode penelitian 

m = kelambanan / lag 

EC = Error Correction  

 Proses Analisis VAR dan VECM dilakukan melalui beberapa tahap. Pada tahap 

pertama, saat data dasar telah siap, data ditransformasi ke bentuk logarigtma nalural 

(ln). Kemudian, dilakukan uji awal yaitu unit roots test, untuk mengetahui apakah data 

stasioner atau masih mengandung tren. Jika data stationer di level, maka VAR dapat 

dilakukan pada level dan dapat mengestimasi hubungan jangka panjang antar variabel. 

Jika data tidak stationer pada level, maka data harus diturunkan pada tingkat pertama 

(first difference) yang mencerminkan data selisih atau perubahan.  

Keberadaan kointegrasi antar variabel pada data dapat diuji jika data stationer 

pada turunan pertama. Jika tidak ada kointergrasi antar variabel, maka VAR hanya 

dapat dilakukan pada turunan pertamanya dan hanya dapat mengestimasi hubungan 

jangka pendek antar variabel, sehingga innovation accounting tidak bermakna untuk 

hubungan antar variabel dalam jangka panjang. Sedangkan, jika ada kointegrasi antar 

variabel, maka VECM dapat dilakukan menggunakan data tingkat pertama untuk 

mengestimasi hubungan jangka panjang maupun jangka pendek antar variabel. 

Innovation accounting untuk VAR dan VECM akan bermakna untuk hubungan jangka 

panjang (Ascarya, 2009). Proses Analisis VAR dan VECM dapat dilihat pada Gambar 

3.1 
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Gambar 3.1 Proses Analisis VAR dan VECM 

 

 

 

No                                              Yes 

            No         

  Yes 

L-Term      

   S-Term                            L-Term  

              S-Term 

 

                (K-1) 

 

 

 

 

 

Sumber : Ascarya, 2009 

 

3.5.2 Uji Akar Unit (Root Test) 

 Pengujian akar unit ini sering juga disebut dengan stasionary stochastic 

process, karena pada prinsipnya uji tersebut dimaksudkan untuk mengamati apakah 

koefisien tertentu dari model autoregresif yang ditaksir mempunyai nilai stasioneritas 

atau tidak. 

 Pada penelitian ini, uji stasioneritas  dilakukan dengan menggunakan metode 

Augmented Dickey-Fuller Test (ADF). Uji stasioneritas ini didasarkan atas hipotesis nol 

variabel stokastik memiliki unit root. Stasionaritas data sendiri dapat terjadi pada 

tingkat level (data mentah) atau dalam tingkat turunan (difference). Pengujian akar unit 

didasarkan pada perbandingan antara t-statistic dengan nilai kritis (1%, 5%, 10%). 

Data Transformation 

 (Natural Log) 
Data Exploration 

Unit Root Test 

Stationarity at First 

Difference [I(1)] 

Stationary at Level 

[I(0)] 

VAR Level Cointegration Test 

 
VECM 

 

 

VAR 1𝑠𝑡  difference 

Optimal Order 

Cointegration Rank 

Innovation  Accounting 

FEVD IRF 
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Apabila t-statistic lebih kecil dibanding nilai kritis maka 𝐻0 dapat ditolak dan berarti data 

tidak memiliki akar unit dan telah stasioner. 

Hipotesis :  𝐻0  : data memiliki akar unit dan tidak stasioner 

  𝐻1  : data stasioner 

 

3.5.3 Penentuan Panjang Lag Optimal 

 Sebelum melakukan uji kointegrasi perlu dilakukan penentuan panjang lag. 

Karena uji kointegrasi sangat peka terhadap panjang lag, maka penentuan lag yang 

optimal menjadi salah satu prosedur penting yang harus dilakukan dalam 

pembentukan model. 

 Secara umum terdapat beberapa parameter yang dapat dilakukan untuk 

menentukan panjang lag yang optimal, anatara lain AIC (Akaike Information Criterion), 

SIC (Schwarz Information Criterion) dan LR (Likelihood Ratio). Dalam penelitian ini, 

penentuan panjang lag optimal menggunakan AIC di mana lag optimal ditentukan 

dengan memilih nilai paling kecil dari berbagai lag yang diajukan. 

 

3.5.4 Uji Kausalitas  

 Menurut Azizah (2011), uji kausalitas digunakan untuk menganalisis hubungan 

kausalitas antar variabel yang diamati dengan menggunakan uji kausalitas Granger. 

Secara umum, persamaan Granger diinterpretasikan menjadi: 

a. Unindirectional causality dari varaiabel dependen ke variabel independen, 

yang terjadi ketika koefisien lag variabel dependen secara statistik signifikan 

berada dengan nol. Sedangkan lag seluruh variabel independen sama 

dengan nol. 
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b. Feed back/bilateral causality, jika koefisien lag seluruh variabel, baik 

variabel dependent maupun variabel independen secara statistik signifikan 

berveda dengan nol. 

c. Independence, jika koefisein lag seluruh variabel, baik variabel dependen 

maupun independen secara statistik tidak berbeda dengan nol. 

 Pada uji Granger yang dilihat adalah pengaruh masa lalu terhadap kondisi 

sekarang, sehingga data yang digunakan adalah time series. Uji kausalitas Granger 

diharapkan dapat melihat arah keterkaitan pertumbuhan ekonomi, suku bunga kredit, 

inflasi pada NPL nantinya. 

 Hubungan kausalitas tersebut merupakan hubungan jangka pendek antara 

kelompok tertentu dengan menggunakan pendekatan ekonometrik yang mencakup 

hubungan timbal balik dan fungsi-fungsi yang muncul dari analisis spektrum, 

khususnya hubungan penuh antar spektrum dan hubungan parsial antar spektrum. 

 

3.5.5 Uji Kointegrasi (Johansen Cointegration Test) 

 Engle – Granger menjelaskan bahwa kombinasi linier dari dua atau lebih 

variabel time series yang non stasioner bisa jadi stasioner. Jika dikombinasi dari 

variabel-variabel non stasioner menghasilkan residual yang stasioner maka varaiabel-

variabel tersebut dikatakan terkointegrasi, artinya terdapat hubungan jangka panjang 

antara variabel dalam system VAR. 

 Dengan demikian maka langkah berikutnya adalah dengan uji kointegrasi untuk 

mengetahui hubungan jangka panjang antara variabel. Setelah dilakukan uji 

kointegrasi, maka baru akan diketahui apakah model yang akan digunakan merupakan 
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model VAR tingkat diferensiasi (jika tidak dapat kointegrasi) ataukah VECM (jika 

terdapat kointegrasi).  

 

3.5.6 Metode Vector Error Correction Model (VECM) 

 Data stasioner atau tidak menggandung unit root merupakan syarat pertama 

dalam metode VAR. Namun pada umumnya, data time series tidak stasioner pada 

level, dan baru stasioner pada perbedaan pertama atau first difference, yang 

menyebabkan hilangnya informasi jangka panjang. Model VECM dapat digunakan 

untuk mengantisipasi hilangnya jangka panjang dan apabila terdapat minimal satu 

persamaan yang terkointegrasi. 

Model umum VECM sebagai berikut : 

∆𝑋𝑡  = 𝜇𝑡  + 𝜋 𝑋𝑡−1 +  𝜏1
𝑘−1
𝑡=1 ∆𝑋𝑡−1 + 𝜀𝑡  

Dimana 𝜋 dan 𝜏 merupakan fungsi dari 𝐴𝑖(pada model umum VAR). Matriks 𝜋 dapat 

dipecah menjadi dua metrics ß dan dengan dimensi (n x r) 𝜋 = 𝛽𝑡, di mana merupakan 

metrics penyesuaian, ß merupakan vector kointegrasi, dan 𝜏 merupakan rank 

kointegrasi. 

 

3.5.7 Impluse Respon Function 

 Setekah melakukan langkah-langkah di atas, dilakukan uji URF (Impluse 

Respon  Function). Uji ini dilakukan untuk mengetahui ekspektasi k-periode ke depan 

dari kesalahan prediksi suatu variabel akibat inovasi dari variabel yang lain. Dengan 

demikian, lamanya pengaruh dari shock suatu variabel terhadap variabel lain sampai 

pengaruhnya hilang atau kembali lagi ke titik keseimbangan dapat dilihat atau 

diketahui.  
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3.5.8 Variance Decomposition 

 Variance Decomposition atau Forecast Error Variance Decompositions (FEVD) 

dalam model VECM digunakan untuk menganalisis seberapa besar goncangan dari 

sebuah variabel mempengaruhi variabel lain. FEVD memisahkan variasi perubahan 

shock dari setiap variabel terhadap variabel lain dalam model. Setiap variabel 

perubahan dalam model diasumsikan tidak berkolerasi. FEVD menggambarkan 

besarnya sumbangan pengaruh dari suatu variabel perubahan terhadap variabel lain 

dalam model. Variance decomposition berguna untuk memprediksi kontribusi 

presentase varian setiap variabel karena adanya perubahan tertentu di dalam sistem 

VECM. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum PT. Bank Jabar Banten Tbk 

 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, yang dikenal 

dengan nama Bank Jabar Banten adalah bank umum milik bersama Pemerintah 

Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Banten beserta pemerintah 

kota/kabupaten se-Jawa Barat dan Banten. Cikal-bakal Bank Jabar Banten 

bemulai dari NV DENIS (De Este Nederlansche Indische Shareholding) yang 

berkedudukan di Bandung dan bergerak di bidang hipotek serta merupakan 

salah satu perusahaan milik Belanda yang dinasionalisasikan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI) Nomor 33 Tahun 1960 

tentang Peraturan Perusahaan di Indonesia Milik Belanda yang dinasionalisasi. 

 Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat mendirikan PT. Bank Karya Pembangunan bermodal dasar dari kas daerah 

sebesar Rp. 2.500.000,- dengan Akta Notaris Noezar Nomor 152 Tanggal 21 

Maret 1961 dan Nomor 184 Tanggal 13 Mei 1961 serta dikukuhkan dengan SK 

Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 7/GKDH/BPD/61 tertanggal 20 Mei 1961. 

Untuk menyempurnakan kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan Daerah 

Jawa Barat, dikeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 

11/PDDPRD/72 tanggal 27 Juni 1972 tentang kedudukan hukum Bank Karya 

Pembangunan Pemerintah Daerah Jawa Barat sebagai perusahaan daerah (PD) 

yang bergerak dalam bidang perbankan. Pada perkembangan selanjutnya, nama 

PD Bank Karya Pembangunan Daerah Jabar diubah menjadi BPD Jabar melaui 

Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 1/DP-040/PD1978 tanggal 27 Juni 1978. 

 Seiring dengan meningkatnya aktivitas dan kebutuhan nasabah, maka 

pada tahun 1992 status BPD Jabar ditingkatkan menjadi Bank umum devisa 
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berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia (BI) Nomor 25/84/KEP/DIR tanggal 2 

November 1992. Selanjutnya, berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 1995 bank ini 

mempunyai sebutan Bank Jabar dengan logo baru. Mengikuti perkembangan 

perekonomian dan perbankan, berdasarkan pada Nomor 22 Tahun 1998 dan 

akta Pendirian Nomor 4 Tanggal 8 April 1999 berikut Akta Perbaikan Nomor 8 

Tanggal 15 April 1999 yang telah disahkan oleh Mentri Kehakiman RI pada 

tanggal 16 April 1999, bentuk hukum Bank Jabar duubah dari perusahaan 

daerah (PD) menjadi perseroan terbatas (PT). 

 Hasil rapat umum pemegang saham (RUPS) tanggal 16 April 2001 

menyetujui peningkatan modal dasar Bank Jabar menjadi Rp 1 Trilliun agar 

dapat lebih leluasa melaksanakan ekspansi usaha, Selanjutnya, berdasarkan 

hasil keputusan RUPS yang diselanggarakan pada tanggal 14 April 2004 dengan 

Akte Nomor 10 Tanggal 14 April 2004, modal dasar Bank Jabar dinaikan dari Rp 

1 Trilliun menjadi Rp 2 Trilliun. Melihat perkembangan prospek usaha yang terus 

menerus membaik, hasil RUPS tanggal 5 April 2006 menetapkan kenaikan 

modal dasar Bank Jabar menjadi Rp 4 Trilliun. Pada bulan Novembee 2007, 

menyusuk dikeluarkannya SK Gubernur BI Nomor 9/63/kep.bi/2007 tentang 

Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT. Bank Pembangunan Daeraha Jawa Barat 

dan Banten, dilaksanakan pergantian nama sebutan Bank Jabar menjadi Bank 

Jabar Banten (BJB). 

 

4.2 Deskripsi Variabel 

Dalam upaya untuk mendeskripsikan obyek penelitian secara lebih 

mendalam, maka di bawah ini akan dijelaskan gambaran secara umum 

mengenai variabel penelitian beserta determinannya. 
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4.2.1 Perkembangan Risiko Kredit pada PT. Bank Jabar Banten Tbk 

Non Performing Loans (NPL) secara langsung berkaitan dengan kinerja 

keuangan bank dan merupakan faktor yang berkointribusi terhadap risiko kredit 

dari perbankan. Ketika pinjaman dan kemajuan yang dibuat oleh bank ternyata 

tidak produktif maka hal ini akan memperbesar nilai NPL. Semakin rendah NPL, 

maka bank tersebut akan semakin mengalami keuntungan yang besar dan 

terbilang lancar. Sebaliknya bila tingkat NPL tinggi maka bank akan mengalami 

risiko kredit yang menyebabkan kerugian. NPL PT. Bank Jabar Banten Tbk pada 

tahun 1997-2012 dapat dilihat pada Gambar 4.1 sebagai berikut : 

 

Gambar 4.1 Perkembangan Non Performing Loan (NPL) PT.Bank Jabar 
        Banten Tbk tahun 1997-2012 

 
Sumber : Laporan Keuangan PT.Bank Jabar Banten Tbk, diolah 
 
  

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa NPL pada PT.Bank 

Jabar Banten Tbk secara umum mengalami penurunan, kecuali pada tahun 2001 

dan 2008. Pada tahun 2001 triwulan II NPL Bank Jabar Banten sebesar 0.21% 

dari 2.6% menjadi 2.81%. Namun peningkatan NPL tidak berangsur lama, pada 

tahun 2002 triwulan III nilai NPL kembali meunurun hingga tahun 2008. Sangat 

disayangkan pada tahun 2008 triwullan II NPL mulai kembali meningkat 
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meskipun peningkatan NPL pada tahun tersebut tidak lebih besar dibandingkan 

peningkatan pada tahun 2006. Peningkatan NPL ditahun 2008 ini dikarenakan 

adanya krisis keuangan global yang berdampak pada sektor perbankan di 

Indonesia. 

Tahun 2000 tingkat NPL Bank Jabar Banten mulai mengalami penurunan 

hingga tahun 2012 meskipun terkadang masih adanya peningkatan. Tingkat NPL 

tertinggi Bank Jabar Banten berada pada tahun 1997 triwulan I, yaitu sebesar 7. 

Sedangkan NPL terendah Bank Jabar Banten berada di sepanjang tahun 2005 

dengan nilai 0.13%. Kecenderungan nilai NPL mengidentikasikan bahwa Bank 

Jabar Banten mampu mengurangi resiko kredit bermasalah meskipun penyaluran 

kredit pada Bank Jabar Banten tetap besar. 

 

4.2.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat 

 Menurut definisi, PDRB adalah total nilai produk barang dan jasa yang 

diproduksi di suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu tanpa melihat faktor 

kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah merupakan kenaikan PDRB 

atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan prosduksi barang dan 

jasa di suatu wilayah. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi merupakan variable 

makroekonomi yang penting karena kemampuannya untuk menggambarkan 

tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin banyak jumlah barang dan jasa yang 

diproduksi maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarkat 

(Andolfatto,2005). 

 Kontribusi perekonomian Jawa Barat terhadap perekonomian nasional 

menduduki urutan ketiga setelah Jakarta dan Jawa Timur. Kondisi ini dapat 

diamati dari trend pertumbuhan ekonomi yang meskipun fluktuatif, tetapi arahnya 

cenderung meningkat dari tahun ke tahun dengan besaran pertumbuhan rata-

rata yang cukup besar. Pertumbuhan terkecil dialami pada tahun 2004 triwullan II 
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yang hanya sebesar 0.07%. Sementara pertumbuhan terbesar sebesar 8.5% 

pada tahun 2010 triwullan II. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dapat dilihat 

pada gambar 4.2. 

 
Gambar 4.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat  
                   Tahun 1997-2012 

 
Sumber: BPS Jawa Barat, diolah 

 

Pertumbuhan ekonomi yang dialami Jawa Barat mulai tahun 1997- 2006 

mengalami fluktuatif. Peningkatan terkecil terjadi pada tahun 2004. Sedangkan 

peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2010. Pada awal tahun 2007 hingga 

2012 pertumbuhan ekonomi Jawa Barat menunjukkan pertumbuhan yang pesat 

dengan nilai yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.  

 

4.2.3 Perkembangan Infasi Pada Jawa Barat 

 Inflasi dapat dilihat dari indeks harga konsumen (IHK) di beberapa kota di 

Indonesia mengingat inflasi merupakan kecenderungan harga yang meningkat 

secara terus menerus. Inflasi juga salah satu hal yang penting bagi para 

pengusaha mengingat konsumen cukup sensitive terhadap perubahan harga. 

Inflasi yang dialami oleh Jawa Barat dapat dikatakan stabil, meskipun ada 
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beberapa periode yang meunjukan peningkatan yang tinggi. Dari gambar 4.3 

dapat dilihat tingkat inflasi di Jawa Barat. 

 

Gambar 4.3 Perkembangan Inflasi Jawa Barat tahun 1997-2012 

 
Sumber : BPS Jawa Barat, diolah 
 
 

Kenaikan inflasi secara tajam sudah diawali sejak awal tahun 2008 

triwullan I, namun puncak tertinggi yang dialami oleh Jawa barat terdapat pada 

tahun 2008 triwulan IV yaitu sebesar 7.11%. Kenaikan ini diakibatkan adanya 

krisi keuangan global yang membuat perekonomian ikut terkena dampak dan 

salah satunya adalah inflasi. Namun pada awal tahun 2009, inflasi dapat 

dikendalikan sehingga mengalami penurunan. Tingkat inflasi terendah dialami 

pada tahun 1997 triwullan II. Hingga saat ini, inflasi di Jawa Barat tetap 

mengalami fluktuasi sehingga tidak dapat dikatakan stabil. 

 

4.2.4 Perkembangan Suku Bunga Kredit 

 Suku bunga kredit merupakan bayaran atas pinjaman yang telah 

diberikan oleh bank. Tingkat suku bunga kredit mempengaruhi keputusan 

individu terhadap pilihan untuk meminjam atau menabung. Seperti pada tahun 

1997-1998 dimana sedang terjadinya krisis ekonomi global, tingkat suku bunga 
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kredit cenderung meingkat. Peningkatan yang dialami sangatlah tinggi 

dibandingkan peningkatan pada tahun-tahun sesudahnya dan pada periode ini 

adalah tingkat tertinggi yang dilami oleh Bank Jabar Banten. Perkembangan 

tingkat suku bunga dapat dilihat pada gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4 PerkembanganTingkat Suku Bunga Kredit Tahun 1997-2012 

 

Sumber: PT. Bank Jabar Banten Tbk, diolah 

 

Suku bunga kredit tertinggi terjadi pada tahun 1998 triwullan II sebesar 

54.14% dari 23.25%. Namun pengendalian tingkat suku bunga kredit 

menghasilkan penurunan kembali pada tahun 1998 triwulan IV, dan penurunan 

ini berangsur hingga tahun berikutnya. Tingkat suku bunga kredit meunjukan 

kestabilan mulai awal tahun 2007 hingga 2012. Dan pertumbuhan terkecil dialami 

selama tahun 2012 sebesar 5.75%.  

 

4.3 Hasil Estimasi  

 Setelah melihat gambaran umum masing-masing variabel, saatnya untuk 

melakukan analisis terhadap variabel-variabel tersebut. Dalam bab tiga telah 

diuraikan bahwa untuk menajawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian 

ini digunakan VAR/VECM dengan menggunkana aplikasi Eviews 6.1 terdapat 
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lima langkah harus ditempuh sebelum didapatkan kesimpulan penelitian. Lima 

langkah tersebut dimulai dengan pengujian akar unit untuk menentukan derajat 

stationaritas data, kemudian penentuan panjang lag maksimum, selanjutnya 

pengujian kointegrasi sebelum akhirnya melakukan uji kausalitas Granger dan 

diakhiri dengan estimasi VAR/VECM. Secara ringkas hasil estimasi dari masing-

masing tahap dijelaskan sebagai berikut. 

 

4.3.1 Pengujian Akar Unit 

 Pada pengujian akar unit menggunakan metode Augmented Dickey-Fuller 

(ADF), apabila nilai t-statistic lebih besar dibandingkan dengan nilai kritis atau 

nilai p-value lebih kecil dari dari 5%, maka H0 berupa data memiliki akar unit dan 

tidak stasioner dapat ditolak. Hasil pengujujian akar unit dapat dilihat pada tabel 

4.1. 

 

Tabel 4.1 : Hasil Uji Akar Unit 

Variabel 
Uji Akar Unit (ADF) 

Level Critical Value 1St Diff Critical Value 

 (NPL) 

 

-1.505307 

(0.5245)* 

1% (-3.538362) 

5% (-2.908420) 

10% (-2.591799) 

 

-8.199712 

(0.0000)* 

1% (-3.540198) 

5% (-2.909206) 

10% (-2.592215) 

 (Growth) 

 

-1.599407 

(0.4763)* 

1% (-3.538362) 

5% (-2.908420) 

10% (-2.591799) 

 

-7.590119 

(0.0000)* 

1% (-3.540198) 

5% (-2.909206) 

10% (-2.592215) 

 (Inflasi) 

 

-2.874986 

(0.0540)* 

1% (-3.538362) 

5% (-2.908420) 

10% (-2.591799) 

 

-5.612835 

(0.0000)* 

1% (-3.540198) 

5% (-2.909206) 

10% (-2.592215) 

(SBK) 

 

-2.890631 

(0.0525)* 

1% (-3.538362) 

5% (-2.908420) 

10% (-2.591799) 

 

-4.530665 

(0.0005)* 

1% (-3.540198) 

5% (-2.909206) 

10% (-2.592215) 

Sumber: Estimasi E-views 6.1 (diolah) 
*) p-value 
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 Berdasarkan hasil uji akar unit dengan metode ADF, diketahui bahwa 

pada tingkat level nilai t-statistik pada suku bunga kredit dan inflasi lebih besar 

dari nilai critical value 10%. Namun untuk varaibel pertumbuhan ekonomi dan 

NPL, nilai t-statistik masih lebih kecil hingga tingkat kepercayaan 10%. Tidak 

adanya kesamaan pada tingkat level, maka setiap variabel dilakukan pengujian 

pada derajat turunan (first difference) agar mendapatkan hasil stasioner. Hasil 

derajat turunan menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki t-statistic lebih 

besar dibandingkan critical value pada 1% dan stationer.  

 

4.3.2 Penentuan Panjang Lag Maksimal 

 Penentuan panjang lag optimal dalam model VECM direkomendasikan 

menggunakan Final Prediction Error (FPE), Aike Information Criterion (AIC), 

Schwarz Criterion (SC), dan Hannan-Quinn (HQ). Lag optimal terjadi saat Lag 

mempunyai tanda bintang terbanyak. 

 

Tabel 4.2 Hasil Pemilihan Lag Maksimal 
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -442.8993 NA   75.88223  15.68068  15.82405  15.73640 

1 -293.1518  273.2236  0.696339  10.98778   11.70464*  11.26638 

2 -264.1129   48.90751*   0.444603*   10.53028*  11.82063   11.03175* 

3 -256.6266  11.55778  0.612723  10.82900  12.69284  11.55335 
       

Sumber: Estimasi Eviews 6.1 (diolah) 
*indikasi lag yang dipilih 
 

 

 Dari tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa pada Lag 2 mempunyai tanda 

bintang lebih banyak. Lag ini pun dipilih sebagai lag maksimal berdasarkan 

kriteria lainnya (LR, FPE, AIC, dan HQ). Degan demikian dapat dipastikan Lag 

optimal untuk estimasi VECM terletak pada Lag 2 karena sudah terbebas dari 

white noise dan sudah memenuhi uju asumsi klasik. 
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4.3.3 Pengujian Kointegrasi 

 Pengujian kointegrasi dengan metode Johansen dilakukan dengan 

membandingkan nilai trace statistic atau Max-Eigen value dengan nilai kritisinya 

masing-masing standar 5%. Apabila nilai trace statistic atau Max-Eigen value 

lebih besar dibanding nilai critical value-nya maka terdapat kointegrasi antar 

variabel. Selain itu, dapat juga dilihat dari p-value, apabila p-value kurang dari 

5% maka HO dapat ditolak. Hasil uji kointegrasi Johansen disajikan secara 

ringkas dalam tabel berikut: 

 

Tabel 4.3 Hasil Uji Kointegrasi 

Sumber : Estimasi Eviews 6.1 (diolah) 

 

 Hasil pengujian menunjukan trace statistic sebesar 75.23091 lebih besar 

dibanding nilai kritisnya sebesar 63.87610 dengan p-value sebesar 0.0041. Hal 

yang sama dengan hasil dari Max-Eigen statistic yang lebih besar dibanding nilai 

kritis 5% serta nilai p-value yang lebih besar dari 5%. Hasil tersebut membuktikan 

adanya satu kointegrasi antara variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, suku 

bunga kredit dengan risiko kredit. Hasil yang menujukan adanya kointegrasi, 

menujukan adanya hubungan jangka panjang dan terjadi keseimbangan pada 

periode tersebut. 

 

4.3.4 Pengujian Kausalitas Granger 

 Uji kausalitas Granger pada intinya mengidentifikasikan apakah suatu 

variabel memiliki hubungan atau keterkaitan dua arah atau satu arah saja. Uji 

Uji Kointegrasi Johansen 

Trace Statistic 5% CV Max-Eigen Statistic 5% CV 

75.23091 63.87610 35.45499 32.11832 

0.0041(p-value) 0.0188(p-value) 
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kausalitas Granger ini didasarkan pada kenyataan adanya keraguan terhadap 

posisi variabel dalam model persamaan. Hasil pengujian Granger dapat dilihat 

pada tabel 4.4. 

 

Tabel 4.4 Hasil Kausalitas Granger 

Hipotesis Nol Probabilitas 

LNPL tidak mempengaruhi LINFLASI secara Granger 

LINFLASI tidak mempengaruhi LNPL secara Granger 

0.2916 

0.2685 

LGROWTH tidak mempengaruhi LINFLASI secara Greanger 

LINFLASI tidak mempengaruhi LGROWTH secara Granger 

0.0820 

0.1654 

LSBK tidak mempengaruhi LINFLASI secara Granger 

LINFLASI tidek mempengaruhi LSBK secara Granger 

0.8451 

0.0335 

LNPL tidak mempengaruhi LGROWTH secara Granger 

LGROWTH tidak mempengaruhi LNPL secara Granger 

0.8695 

6.E-05 

LSBK tidak mempengaruhi LNPL secara Granger 

LNPL tidak mempengaruhi LSBK secara Granger 

0.5682 

0.4383 

LSBK tidek mempengaruhi LGROWTH sevara Granger 

LGROWTH tidak mempengaruhi LSBK secara Granger 

0.7913 

0.6815 

Sumber: Hasil Estimasi E-views 6.1 

  

Pada pengujian kausalitas Granger yang perlu diperhatikan adalah nilai 

probabilitasnya. Apabila nilai probabilitas lebih besar dibanding nilai kristis 5% 

maka H0 dapat diterima dan sebaliknya. Tabel 4.4 menunjukkan bahwa hipotesis 

“LGROWTH tidak mempengaruhi LNPL secara Granger” dapat ditolak dengan 

nilai profitabilitas 0.00006% sedangkan hipotesis yang lainnya tidak dapat ditolak 

karena memiliki nilai probabilitas diatas 5%. Oleh karena itu, hasil ini menujukan 

adanya keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan NPL secara satu arah. 

Sedangkan untuk inflasi dengan suku bunga kredit tidak memiliki keterkaitan 

dengan NPL. 
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4.3.5 Estimasi VECM   

Berdasarkan hasil pengujian kointegrasi yang menujukan adanya 

hubungan jangka panjang diantara variabel, maka diputuskan menggunakan 

model VECM untuk mengetahui keterkaitan antar variabel satu dengan yang 

lainnya. Keterkaitan variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, suku bunga kredit 

dengan risiko kredit dalam jangka panjang dapat dilihat melalui persamaan 

kointegrasi yang terambil dari hasil estimasi VECM. Secara ringkas hasil estimasi 

VECM disajikan dalam tabel 4.5.  

 

Tabel 4.5 Hasil Estimasi VECM 
Variabel npl inflasi growth Sbk 

 Jangka Panjang 

 1000000 0.41965 

[4.10789] 

3.92747 

[-1.30167] 

 0.05966 

[ 6.18688] 

 Jangka Pendek 

(-1) 
- - - - 

(-2) 0.13530 

[2.17701] 
- 

-0.03132 

[-2.27970] 
- 

Sumber: Estimasi E-views (6.1), diolah 
Diketahui t-tabel, 5%= 1.66901, 10%= 1.29513 

 

Dengan menggunakan VECM, dapat merestriksi hubungan prilaku jangka 

panjang dan jangka pendek antar variabel yang ada agar konvergen ke dalam 

hubungan kointregrasi namun tetap membiarkan perubahan-perubahan dinamis 

jangka pendek. Hasil estimasi VECM diatas menujukan adanya keterkaitan 

jangka pendek antar variabel. Variabel growth(-2) dapat diketahui memiliki 

keterkaitan negatif dengan NPL dimana ketika pertumbuhan ekonomi meningkat 

maka risiko kredit akan menurun. Sedangkan untuk inflasi dengan suku bunga 

kredit tidak memiliki keterkaitan dengan NPL pada jangka pendek. Berikut 

persamaan hasil estimasi pada jangka pendek: 
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LNNPL = 0.044867(-1)NPL +0.09653(-2)NPL +0.04526(-1)INF +0.04526(-1)INF 

+0.05540(-2)INF -0.05171(-1)GROWTH -0.04745(-2)GROWTH 

+0.000586(1)SBK +0.00566(-2)SBK +0.03167 

persamaan hasil estimasi VECM pada jangka panjang: 

LNNPL = 0.41965 INFLASI(-1)-0.76482 GROWTH(-1)+0.05966 SBI(- 
1)+5.843154 

 

        Dengan melihat persamaan di atas dapat dideskripsikan keterkaitan jangka 

panjang antar variabel. Adanya keterkaitan positif antara NPL dengan suku 

bunga kredit, dimana adanya kenaikan suku bunga kredit, NPL akan ikut 

mengalami kenaikan. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi memiliki 

keterkaitan negative dengan NPL, dimana kenaikan pertumbuhan ekonomi 

berbanding terbalik dengan NPL yaitu nilai NPL akan menurun.  

 

4.3.6 Analisis Fungsi Impulse Response (IRF) Model VECM 

 Fungsi Impulse Respone digunakan untuk melihat shock dalam 

perekonomian. Fungsi Impulse Respone terutama disarankan oleh para praktisi 

ketika menghadapi koefisien pada persamaan VECM yang sulit untuk 

diinterpretasikan. Penggunaan Fungsi Impulse Respone untuk menggambarkan 

laju shock suatu variable terhadap variable lainnya dalam rentang waktu tertentu. 

Sehingga berapa lama shock akibat pengaruh suatu variable terhadap variable 

lainnya sampai kembali ke titik keseimbangan dapat diketahui. 

 Dalam penelitian ini respon dari perubahan masing-masing variable yang 

disebabkan adanya informasi baru diukur dengan 1-standart deviasi. Sumbu 

horizontal adalah waktu dalam periode hari ke depan setelah terjadinya shock 

dan sumbu vertical adalah nilai dari respon tersebut. Dari grafik respon tersebut 

dapat diketahui respon positif atau negatif dari suatu variabel terhadap variabel 

lainnya. Dalam jangka pendek respon tersebut biasanya cukup signifikan dan 
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cenderung untuk berubah. Berubah dalam jangka panjang, akan cenderung 

mengecil dan mencapai kestabilan. 

 

4.3.6.1 Respon Risiko Kredit terhadap Perubahan Inflasi 

Respon risiko kredit yang tercermin dalan Non Performing Loans (NPL) 

terhadap perubahan inflasi dapat dilihat dalam Gambar 4.5. Dari gambar 4.5 

diketahui pada awal periode shock inflasi tidak memberikan respon kepada NPL 

karena bernilai 0 (nol). Selanjutnya shock inflasi direspon positif pada periode 

kedua dan mengalami peningkatan hingga periode keenam.  

 

Gambar 4.5 Respon Risiko Kredit Terhadap Perubahan Inflasi 

 
Sumber: Data Penelitian, diolah 

 

Selanjutnya respon NPL kembali menunjukkan penurunan hingga 

mencapai kestabilan pada periode kedelapan menjelang kesepuluh. Artinya 

pergerakan inflasi akan direspon risiko kredit secara stabil dalam jangka waktu 

yang panjang secara positif. Perlu waktu yang lama untuk risiko kredit merespon 

pergerakan inflasi dikarenakan inflasi tidak secara singkat dapat mempengaruhi 

risiko kredit. 
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4.3.6.2 Respon Risiko Kredit terhadap Perubahan Tingkat Suku Bunga 

Kredit 

Respon risiko kredit yang tercermin dalan Non Performing Loans (NPL) 

terhadap perubahan tingkat suku bunga kredit dapat dilihat dalam Gambar 4.6. 

Dari gambar tersebut dapat diketahui pada awal periode pertama shock suku 

bunga kredit sudah mulai memberikan respon negatif kepada NPL meskipun 

periode pertama dimulai dari titik 0 (nol). Pengaruh shock tingkat suku bunga 

kredit direspon oleh NPL secara negatif selama periode awal hingga kesepuluh.   

 

Gambar 4.6 Respon Risiko Kredit Terhadap Perubahan Suku Bunga Kredit 

 
Sumber: Data Penelitian, diolah 

 

Pada periode pertama hingga periode ketiga direspon NPL semakin 

rendah, namun setelah memasuki periode keempat hingga kedelapan respon 

risiko kredit terhadap suku bunga kredit mengalami peningkatan. Kemudian 

dimulai dari periode kedelapan hingga kesepuluh respon mulai stabil meskipun 

negatife. Secara umum, dapat dinyatakan bahwa respon risiko kredit akibat 

shock tingkat suku bunga kredit bersifat permanen dalam jangka panjang. 
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Karena butuh waktu yang lama risiko kredit merespon pergerakan suku bunga 

kredit agar mendapatkan titik kestabilan. 

 

4.3.6.3 Respon Risiko Kredit terhadap Perubahan Perumbuhan Ekonomi 

Respon risiko kredit yang tercermin dalan Non Performing Loans (NPL) 

terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dalam Gambar 4.7. Dari 

gambar tersebut dapat diketahui pada awal periode shock pertumbuhan ekonomi 

sudah mulai memberikan respon negatif kepada NPL meskipun periode pertama 

dimulai dari titik 0 (nol). Pengaruh shock pertumbuhan ekonomi direspon oleh 

NPL secara negatif dan menurun hingga periode ketiga.  

 

Gambar 4.7 Respon Risiko Kredit Terhadap Perubahan PDRB 

 
Sumber: Data Penelitian, dioalah 
 

 

Pada periode ketiga menjelang keempat mengalami peningkatan kembalii 

meskipun bernilai negative. Selanjutnya dari periode keempat hingga ke enam 

respon risiko kredit akibat perubahan pertumbuhan ekonomi berangsur-angsur 

mengalami penurunan. Respon yang diberikan risiko kredit akibat adanya 

perubahan pertumbuhan ekonomi mulai stabil pada periode delapan hingga 

periode kesepuluh.  
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4.3.7 Analisis Variance Decomposition Model VECM 

 Fungsi dari analisis variance decomposition model VECM untuk memberi 

informasi berapa proporsi dari keterkaitan shock pada sebuah variabel terhadap 

shock variabel yang lain pada periode saat ini dan periode yang akan datang. 

Tabel 4.6 menjelaskan seberapa besar keterkaitan variabel makroekonomi yaitu 

inflasi, suku bunga kredit, pertumbuhan ekonomi terhadap risiko kredit. Pada 

periode pertama. Variabel NPL memiliki keterkaitan oleh variabel dirinya sendiri 

sebesar 100%., sedangkan varibel lain tidak memiliki keterkaitan NPL. 

 

Tabel 4.6 Variance Decomposition dari Risiko Kredit 

 Variance 
Decompo
sition of 
DLNPL:      

 Period S.E. DLNPL DLINF DLGROWTH DSBK 
      
       1  0.234175  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000 

 2  0.337338  87.92318  0.173166  1.056724  10.84693 

 3  0.432273  78.35683  0.285258  2.260412  19.09750 

 4  0.524055  72.27687  3.300182  2.349599  22.07335 

 5  0.614344  68.79063  6.531550  2.799018  21.87880 

 6  0.690511  67.31516  8.275983  3.265141  21.14372 

 7  0.753796  67.29874  8.693931  3.499671  20.50766 

 8  0.808788  67.75328  8.561939  3.598727  20.08605 

 9  0.858585  68.17195  8.283917  3.643271  19.90086 

 10  0.905583  68.37468  8.054769  3.663220  19.90733 
      

Sumber: Data Penelitian, diolah 

 

 Pada periode berikutnya komposisi terus berubah, dengan adanya 

kontribusi dari variabel lain. Pada tahun pertama variabel pertumbuhan ekonomi 

memiliki keterkaitan NPL sebesar 1.056%, suku bunga kredit sebesar 10.84%, 

dan inflasi sebesar 0.173%. Setiap tahunnya masing-masing variabel 

memberikan kontribusi yang berbeda-beda kepada NPL hingga periode 

kesepuluh. Kontribusi yang diberikan mengalami peningkatan pada tiap periode, 

kecuali pada variabel NPL yang semakin menurun dan suku bunga kredit yang 
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fluktuatif pada periode berikutnya. Untuk nilai keterkaitan terbesar pada periode 

kesepuluh berasal dari variabel suku bunga kredit sebesar 19.07% dan sisanya 

oleh variabel NPL sendiri yaitu sebesar 68.37%. 

 

4.4 Implikasi Hasil Penelitian 

 Dengan berdasarkan pada hasil analisis data yang menggunakan model 

yang telah ditentukan yaitu VECM, dengan data periode 1997;Q1-2012:Q4 

berikut merupakan implikasi penelitian yang dapat dijabarkan. 

 

4.4.1 Keterkaitan Inflasi dengan Risiko Kredit 

 Berdasarkan pada teori yang telah dikemukakan sebelumnya, inflasi yang 

tinggi akan meningkatkan risiko kredit (Bonifrm, 2003). Hal ini dikarenakan 

kenaikan inflasi membuat masyarakat terlebih para pengusaha harus lebih 

mengeluarkan biaya untuk memproduksi, sehingga harus meingkatkan jumlah 

pinjaman. Semakin besarnya pinjaman yang diikuti dengan tingginya inflasi, akan 

membuat para peminjam sulit mengembalikan dengan tepat waktu sehingga 

akan meimbulkan risiko kredit yang tinggi. Terlebih kenaikan inflasi secara terus-

menerus, diantisipasi akan meningkatkan tingkat suku bunga sehingga 

menyebabkan jumlah pinjaman akan lebih besar pada saat jatuh tempo (Santoni, 

1986). 

 Menurut hasil uji kausalitas granger menujukan tidak adanya keterkaitan 

antara inflasi dengan risiko kredit. Hal ini dikarenakan inflasi mempengaruhi risiko 

kredit secara tidak langsung melainkan melalui berbagai jalur. Inflasi akan 

mempengaruhi suku bunga SBI yang kemudian akan diikuti kenaikan suku bunga 

yang lainnya (Sun’an dan Kaluge, 2007). Selain itu, kenaikan inflasi akan 

dirasakan oleh masyarakat apabila kenaikan inflasi terjadi secara terus-menerus 
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sehingga akan menyebabkan kerugian pada masyarakat khususnya bagi para 

pengusaha yang harus meningkatkan biaya produksi.  

 Pada hasil esrimasi VECM, inflasi dengan risiko kredit tidak memiliki 

keterkaitan pada jangka pendek, sedangkan jangka panjang, inflasi dengan risiko 

kredit memiliki keterkaitan secara positif. Hal ini dikarenakan ketika inflasi pada 

jangka pendek memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan pada saat inflasi 

yang terjadi pada jangka panjang. Ketika terjadi peningkatan inflasi dalam waktu 

yang singkat tidak akan mempengaruhi risiko kredit (Ahmad dan Arif, 2007). 

Dikarenakan pada saat terjadi inflasi, perlu waktu yang lama untuk menerima 

kenyataan bahwa inflasi dapat menaikan harga barang dan jasa serta akan 

berdampak pada suku bunga. Kenaikan inflasi dengan waktu yang singkat tidak 

menyurutkan keinginan masyarakat untuk mengikuti perkembangan pemenuhan 

kebutuhannya, maka dampaknya risiko kredit tetap dapat terkendali (Fisher, 

1930). 

 Sementara ketika kenaikan inflasi terjadi secara terus menerus dan tidak 

diantisipasi, maka akan mempengaruhi tingkat suku bunga yang semakin 

meningkat sehingga ada kemungkinan bahwa biaya bank akan menurun lebih 

cepat dan akan mempengaruhi profitabilitas bank (Derbali, 2011). Pada saat itu, 

para peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya dikarenakan jumlah 

pinjaman akan lebih besar dibandingkan pada saat mereka meminjam. Dengan 

begitu, hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang diungkapkan sebelumnya. 

 Meskipun dengan objek yang berbeda, hasil penelitian ini mendukung 

penelitian Oviedo (2003) dimana keterkaitan inflasi tidak secara langsung 

terhadap risiko kredit. Namun pada penelitian Boyd dan Champ (2006), Aver 

(2008) dan Jakubik (2007) memberikan hasil adanya keterkaitan variabel 

makroekonomi dengan risiko kredit pada jangka panjang sehingga sesuai 

dengan hasil penelitian ini. Dengan adanya keterkaitan antara inflasi dengan 
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risiko kredit pada jangka panjang membuat Bank Jabar Banten harus lebih 

berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya. Terlebih dari penyaluran kredit 

tersebut bank mendapatkan pendapatannya. Ketika inflasi meningkat Bank Jabar 

Banten dapat meingkatkan likuiditas seperti menarik nasabah agar menyimpan 

dana pada bank. Semakin tinggi masyarakat menyimpan dana, maka semakin 

tinggi pula cadangan dana yang dimiliki bank dalam menutupi risiko kredit yang 

sedang terjadi. Selain itu, Bank Jabar Banten dapat membantu menjalankan 

kebijakan moneter dalam upaya mengurangi tingginya inflasi salah satunya 

dengan menarik masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank. Semakin 

banyak masyarakat menyimpan dana pada bank, maka semakin berkurang 

jumlah uang yang beredar, sehingga inflasi dapat diturunkan. 

 

4.4.2 Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi dengan Risiko Kredit 

 Kredit bank merupakan prasyarat bagi para pengusaha untuk membiayai 

kegiatan produksinya, sehingga para produsen dapat berproduksi secara 

maksimal melalui pinjaman tersebut dan dapat meingkatkan pendapatannya. 

Semakin tinggi pendapatan yang dimiliki akan membuat pertumbuhan ekonomi 

semakin meningkat. Selain itu dengan adanya pendapatan yang tinggi, para 

pengusaha dapat mengembalikan pinjaman dana dengan tepat waktu, sehingga 

akan mengurangi risiko kredit yang terhadi pada bank. Apabila nilai risiko kredit 

berada pada puncak tertinggi, pada saat itulah pertumbuhan ekonomi berada 

pada titik terendahnya (Bonifrm, 2003). Sebagaimana yang dikatakan 

Thiagajaran et.al (2011) bahwa pertumbuhan ekonomi secara signifikan dapat 

mempengaruhi tingkat risiko kredit. Dari sudut pandang ini dapat dilihat bahwa 

keterkaitan pertumbuhan ekonomi secara positif akan menurunkan tingkat risiko 

kredit, dimana pertumbuhan ekonomi merupakan cerminan pendapatan 

masyarakat.  
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 Pada hasil uji kausalitas granger, menunjukkan adanya keterkaitan antara 

pertumbuhan ekonomi dengan risiko kredit. Perumbuhan ekonomi akan 

mempengaruhi risiko kredit, melalui efek pada pendapatan perusahaan, 

pertumbuhan upah, pengangguran, atau dengan harga asset yang pada 

gilirannya akan menyebabkan risiko kredit Apabila pertumbuhan ekonomi naik, 

maka risiko kredit akan mengalami penurunan dikarenakan pendapatan 

masyarakat naik sehingga dapat membayar kewajibannya. Hal yang serupa juga 

dihasikan dari hasil estimasi VECM yang menandakan adanya keterkaitan 

pertumbuhan ekonomi dengan risiko kredit pada jangka pendek dan panjang 

secara negatif. Hasil ini dapat membuktikan teori yang menyatakan adanya 

keterkaitan pertumbuhan ekonomi dengan risiko kredit. Dimana pertumbuhan 

ekonomi mencerminkan tingkat pengembalian masyarakat atas pinjamannya 

terhadap bank.  

 Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Jakubik (2007), Das dan Gosh (2007), dan Thiagajaran et.al (2011) yang 

menggunakan variabel makroekonomi dengan risiko kredit. Hasil penelitian 

tersebut menyatakan adanya keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan 

risiko kredit. Dengan adanya keterkaitan tersebut, Bank Jabar Banten perlu 

memiliki kebijakan untuk mengantisipasi kenaikan risiko kredit. Salah satunya 

dengan membantu menjalankan kebijakan fiskal, dimana Bank Jabar Banten 

dapat membantu mengarahkan para nasabahnya dalam menangani usahanya 

agar tidak mengalami penurunan. Dengan begitu pendapatan daerah akan 

meningkat dengan adanya kerjasama antara bank dan masyarakat sekitar. 

Terlebih Bank Jabar Banten merupakan bank milik pemerintah Jawa Barat. 

Sementara hipotesis yang mengatakan adanya keterkaitan antara pertumbuhan 

ekonomi dengan risiko kredit dapat diterima. 
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4.4.3 Keterkaitan Suku Bunga Kredit dengan Risiko Kredit 

 Suku bunga kredit merupakan hal yang terpenting bagi para peminjam, 

dikarenakan suku bunga kredit yang tinggi akan membuat pinjaman semakin 

tinggi dan memberatkan para peminjam. Bonifrm (2003) mengatakan risiko kredit 

terjadi dikarenakan adanya peningkatan pada nilai suku bunga, sehingga para 

pengusaha akan terasa terbebani dengan pinjaman yang semakin tinggi. Selain 

itu, suku bunga kredit akan mempengaruhi besaran penyaluran ataupun 

permintaan kredit. Dimana semakin rendah suku bunga kredit, maka akan 

semkin tinggi permintaan kredit, dan sebaliknya. 

 Hasil uji kausalitas granger menyatakan tidak adanya keterkaitan antara 

suku bunga kredit dengan risiko kredit. Meskipun tingkat suku bunga berada 

pada kisaran yang tinggi, namun permintaan kredit pada oleh masyarakat tetap 

ada dan bank tetap menyalurkan kredit meskipun suku bunga kredit dengan 

risiko kredit tetap tinggi (Billy, 2010). Selain itu, ketika suku bunga bank tinggi, 

memungkinkan tingkat suku bunga deposito berada pada kisaran yang tinggi 

sehingga banyak masyarakat yang menyimpan dananya pada bank, ini 

membantu bank dalam mengcover risiko kredit yang tinggi. Oleh karenanya, 

tingkat suku bunga kredit tidak memiliki keterkaitan dengan risiko kredit. 

 Pada hasil estimasi VECM jangka pendek menunjukkan tidak adanya 

keterkaitan suku bunga kredit dengan risiko bunga. Sementara pada jangka 

panjang, suku bunga kredit memiliki keterkaitan dengan risiko kredit Ketika suku 

bunga meningkat dalam jangka pendek, masyarakat masih dapat beradaptasi 

dalam menangani kenaikan ini. Sementara bank akan lebih termotivasi untuk 

meminjamkan pada jangka pendek, karena pada waktu yang singkat tingkat suku 

bunga masih dapat dikontrol dan dapat menahan likuiditas, sehingga risiko kredit 

masih dapat diatasi meskipun tetap meningkat (Ahmad dan Arif, 2007). 
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 Berbeda ketika suku bunga mengalami kenaikan terus menerus, kenaikan 

ini akan membuat kapasitas pinjaman berkurang dikarenakan para peminjam 

harus membayar angsuran secara tinggi selama waktu perjanjian dan seiring 

semakin tingginya tingkat suku bunga memungkinkan para peminjam tidak dapat 

mengembalikan secara tepat waktu (Ahmad dan Arif, 2007). Dengan begitu bank 

harus lebih berhati-hati ketika mengeluarkan pinjaman dalam jangka panjang 

untuk menghindari resiko yang terlalu tinggi. 

 Meskipun dengan objek yang berbeda, hasil penelitian ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Tranca (2008), Loan dan Annamaria (2008), Das 

dan Gosh (2007), dan Aver (2008) menghasilkan adanya hubungan antara suku 

bunga kredit dengan risiko kredit secara jangka panjang. Namun pada penelitian 

Oviedo (2003) dan Billy (2010) medukung tidak ada keterkaitan antara risiko 

kredit dengan suku bunga kredit. Dalam mengantisipasi adanya keterkaitan risiko 

kredit dengan suku bunga kredit dalam jangka panjang, Bank Jabar Banten 

harus memiliki kebijakan yang tepat dalam menangani tingkat suku bunga yang 

akan mengakibatkan risiko kredit semakin meninggi. Seperti dengan memberikan 

informasi yang transparan kepada nasabah agar nasabah dapat mengetahui 

prosedur yang harus dijalani. Selain itu, mengurangi penyaluran kredit dimana 

suku bunga kredit sedang mengalami peningkatan.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan seperti yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Inflasi dengan risiko kredit tidak  memiliki keterkaitan dalam jangka pendek. 

Namun pada jangka panjang, inflasi dengan risiko kredit memiliki keterkaitan. 

Hal ini mengindikasikan bahwa inflasi tidak dapat secara cepat memberikan 

pengaruh terhadap risiko kredit. Inflasi akan direspon oleh masyarakat setelah 

mengalami peningkatan yang terus menerus sehingga mempengaruhi 

kemampuan mereka dalam mengembalikan pinjamannya. 

2. Pertumbuhan ekonomi dengan risiko kredit menunjukkan adanya keterkaitan 

satu arah dan juga pada jangka panjang dan jangka pendek. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan terhadap 

risiko kredit, dimana pertumbuhan ekonomi merupakan cerminan pendapatan 

masayarakat. Dari pendapatan tersebutlah masyarakat membayarkan 

kewajibannya. Ketika risiko kredit berada pada titik tertinggi maka pada saat itu 

pertumbuhan ekonomi berada pada titik terendah. 

3. Suku bunga kredit dengan risiko kredit tidak memiliki keterkaitan dalam jangka 

pendek. Sementara untuk jangka panjang, suku bunga kredit dengan risiko 

kredit memiliki keterkaitan. Hal ini mengindikasikan bahwa suku bunga kredit 

memerlukan waktu untuk mempengaruhi risiko kredit. Kenaikan suku bunga 

kredit secara terus menerus membuat para peminjam harus membayar 
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angsuran secara tinggi selama waktu perjanjian sehingga membuat peminjam 

tidak mampu membayar kewajibannya. 

4. Adanya respon dari risiko kredit pada setiap pergerakan inflasi, pertumbuhan 

ekonomi, dan suku bunga kredit mengindikasikan bahwa goncangan yang 

terjadi pada inflasi, pertumbuhan ekonomi dan suku bunga kredit memiliki 

dampak pada risiko kredit. Ini menujukan bahwa variabel makroekonomi 

memiliki keterkaitan dengan risiko kredit. 

5. Semakin lama dampak yang ditimbulkan oleh variabel inflasi, pertumbuhan 

ekonomi dan suku bunga kredit terhadap risiko kredit akan semakin besar. Hal 

ini mengindikasikan bahwa keterkaitan variabel makroekonomi tidak hanya 

pada saat ini saja, tetapi akan beranjut dimasa yang akan datang. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan penelitian, ada beberapa saran yang dapat disajikan 

sebagai berikut: 

1. Bagi PT. Bank Jabar Banten Tbk 

a. Ketika risiko kredit mulai meninggi, sebaiknya PT. Bank Jabar Banten Tbk 

membatasi penyaluran kredit. Pembatasan penyaluran kredit ini dapat 

dilakukan pada jenis kredit yang memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan 

kredit yang lainnya. Sehingga dapat mengantisipasi tingginya risiko kredit 

dikemudian hari. 

b. Penyaluran kredit merupakan pendapatan terbesar yang diterima oleh bank 

termasuk pada PT. Bank Jabar Banten. Namun dari penyaluran kredit 

tersebut dapat menimbulkan risiko kredit yang tinggi sehingga dapat 

mempengaruhi besaran pendapatan. Ketika perekonomian mengalami 

fluktuasi yang menyebabkan risiko kredit meninggi, PT. Bank Jabar Banten 
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Tbk dapat lebih menekankan pendapatan pada peningkatan likuiditas 

seperti menarik masyarakat untuk menyimpan dananya pada Bank Jabar. 

Sehingga pendapatan yang diterima dapat tetap tinggi berasal dari jasa 

yang diberikan oleh Bank Jabar Banten kepada masyarakat dalam menjaga 

dana yang dititipkan kepada Bank Jabar Banten. 

2. Bagi Bank Indonesia 

a. Dibutuhkan peran Bank Indonesia dalam hal ini pemegang kebijakan fiskal, 

untuk membantu menjaga kestabilian Bank Jabar Banten agar tidak 

mengalami risiko kredit yang tinggi melebihi nilai yang sudah ditentukan. 

Seperti merealisasikan stimulus fiskal ke berbagai bank dimana akan 

membantu perbankan dalam menutupi kekurangan yang ada. Dan juga 

terhadap masyarakat dimana meningkatkan pendapatan masyarakat 

sehingga dapat membayar kewajibannya kepada bank. 

b. Ketika suku bunga kredit meningkat yang memungkinkan peningkatan pada 

risiko kredit, Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter dalam 

mengendalikan keadaan ini. Dimana kebijakan moneter yang dilakukan 

seperti menurunkan tingkat suku bunga SBI yang nantinya akan berimplikasi 

pada penurunan suku bunga kredit. Sehingga dapat mengantisipasi 

munculnya risiko kredit yang tinggi pada seluruh bank.  

3. Bagi penelitian lain 

a. Bagi peneliti lain dapat menggunakan perhitungan risiko kredit yang lain, 

seperti menggunakan besaran likuiditas (LDR) dimana besaranya likuiditas 

dapat membantu memperhitungkan risiko kredit yang terjadi pada bank. 

Sehingga penelitian selanjutnya dapat lebih kuat dalam melihat perhitungan 

risiko kredit. 
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b. Peneliti lain juga dapat menggunakan studi penelitian pada perbankan secara 

umum sehingga hasil dan implikasi penelitian dapat dijadikan masukan bagi 

sektor perbankan secara umum. 
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LAMPIRAN 1 
DATA VARIABEL 

 

Tahun NPL 
Pertumbuhan 
Ekonomi INFLASI Kredit 

1997;1 7.27 0.5 0.5 18.12 

1997;2 6.92 0.35 0.35 19.38 

1997;3 6.57 0.68 0.68 20.64 

1997;4 6.23 1.72 1.72 21.9 

1998;1 5.89 1.72 18.39 23.16 

1998;2 5.71 1.72 40.25 24.88 

1998;3 5.53 1.72 64.81 26.6 

1998;4 5.35 1.72 71.11 28.32 

1999;1 5.15 1.32 1.32 30.04 

1999;2 4.88 0.38 0.38 31.76 

1999;3 4.61 0.39 0.39 33.48 

1999;4 4.34 1.2 1.2 35.2 

2000;1 4.05 0.42 0.42 16.3 

2000;2 3.67 0.71 0.71 17.5 

2000;3 3.31 0.78 0.78 18.7 

2000;4 2.95 1.3 1.3 19.9 

2001;1 2.6 1.23 1.23 17.05 

2001;2 2.81 1.01 1.01 18.35 

2001;3 3.02 0.89 0.89 19.65 

2001;4 3.23 1.57 1.57 20.95 

2002;1 3.45 1.28 1.28 15.05 

2002;2 3.36 0.42 0.42 16.62 

2002;3 3.27 0.96 0.96 18.19 

2002;4 3.18 1.23 1.23 19.76 

2003;1 3.1 0.47 0.47 14.26 

2003;2 3.1 0.49 0.49 15.49 

2003;3 3.1 0.48 0.48 16.72 

2003;4 3.1 0.8 0.8 17.95 

2004;1 2.3 0.51 1.95 14.17 

2004;2 1.76 -1.33 1.74 14.97 

2004;3 1.22 1.88 0.82 15.77 

2004;4 1.76 2.2 2.71 16.57 

2005;1 0.13 2.36 3.51 11 

2005;2 0.13 0.07 1.26 13.71 

2005;3 0.13 0.88 1.86 16.42 

2005;4 0.13 0.53 1.97 19.13 
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2006;1 0.13 3.82 1.86 11.71 

2006;2 0.14 3.58 0.64 13.68 

2006;3 0.15 0.59 1.13 15.65 

2006;4 0.16 1.5 2.4 17.62 

2007;1 0.16 5.72 5.72 11.54 

2007;2 0.15 6.19 4.82 13.94 

2007;3 0.14 6.42 6.08 16.34 

2007;4 0.13 6.52 5.1 18.74 

2008;1 0.11 7.13 6.88 10.6 

2008;2 0.27 4.68 11.84 15.7 

2008;3 0.43 6.8 12.3 20.8 

2008;4 0.59 4.5 11.11 25.9 

2009;1 0.76 4.4 7.45 12.59 

2009;2 0.92 3.2 3.13 23.7 

2009;3 1.08 4 1.87 34.81 

2009;4 1.24 6.1 2.02 45.92 

2010;1 0.29 5.6 2.99 16.29 

2010;2 0.32 8.5 4.68 18.31 

2010;3 0.35 5.8 5.41 20.33 

2010;4 0.38 4.5 6.62 22.35 

2011;1 0.41 7.4 6.18 13.93 

2011;2 0.44 6.1 4.66 20.55 

2011;3 0.47 5.9 3.29 27.17 

2011;4 0.53 6.6 3.1 33.79 

2012;1 0.53 6.3 3.33 15.7 

2012;2 0.53 6.4 4.08 14.08 

2012;3 0.53 6.3 4.7 12.45846154 

2012;4 0.41 6.25 4.8 14 
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LAMPIRAN 2 
UJI STABILITAS 

 

 

Roots of Characteristic Polynomial 

Endogenous variables: LINF LNPL LPDRB SBK  

Exogenous variables: C  

Lag specification: 1 2 

Date: 02/02/13   Time: 17:26 
  
       Root Modulus 
  
   0.954355  0.954355 

 0.740189  0.740189 

 0.590183 - 0.438569i  0.735295 

 0.590183 + 0.438569i  0.735295 

 0.127243 - 0.419754i  0.438616 

 0.127243 + 0.419754i  0.438616 

-0.183076 - 0.088516i  0.203352 

-0.183076 + 0.088516i  0.203352 
  
   No root lies outside the unit circle. 

 VAR satisfies the stability condition. 
 
 

 
LAMPIRAN 3 

 
LAG OPTIMAL 

 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: LINF LNPL LPDRB SBK     

Exogenous variables: C      

Date: 02/02/13   Time: 18:46     

Sample: 1997Q1 2012Q4     

Included observations: 57     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -442.8993 NA   75.88223  15.68068  15.82405  15.73640 

1 -293.1518  273.2236  0.696339  10.98778   11.70464*  11.26638 

2 -264.1129   48.90751*   0.444603*   10.53028*  11.82063   11.03175* 

3 -256.6266  11.55778  0.612723  10.82900  12.69284  11.55335 
       
        * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    
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LAMPIRAN 4 

UNIT ROOT TEST 

a. Inflasi, level 

 

Null Hypothesis: LINF has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.874986  0.0540 

Test critical values: 1% level  -3.538362  

 5% level  -2.908420  

 10% level  -2.591799  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
b . Inflasi, first difference 

 

Null Hypothesis: D(LINF) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.612835  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.542097  

 5% level  -2.910019  

 10% level  -2.592645  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

 

 

 

a. PDRB, Level 

 
Null Hypothesis: LPDRB has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.599407  0.4763 

Test critical values: 1% level  -3.550396  

 5% level  -2.913549  

 10% level  -2.594521  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 

b. PDRB, First Difference 

 

Null Hypothesis: D(LPDRB) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.590119  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.550396  

 5% level  -2.913549  

 10% level  -2.594521  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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a. NPL, Level 

 

Null Hypothesis: LNPL has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.505307  0.5245 

Test critical values: 1% level  -3.538362  

 5% level  -2.908420  

 10% level  -2.591799  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
 
b. NPL, First Difference 

 

Null Hypothesis: D(LNPL) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.199712  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.540198  

 5% level  -2.909206  

 10% level  -2.592215  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. SBK, Level 

 

Null Hypothesis: SBK has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 4 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.890631  0.0525 

Test critical values: 1% level  -3.546099  

 5% level  -2.911730  

 10% level  -2.593551  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
b. SBK, First Difference 

 

Null Hypothesis: D(SBK) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 5 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.530665  0.0005 

Test critical values: 1% level  -3.550396  

 5% level  -2.913549  

 10% level  -2.594521  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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LAMPIRAN 5 

UJI KAUSALITAS GRANGER 

 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 02/02/13   Time: 18:47 

Sample: 1997Q1 2012Q4  

Lags: 2   
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     LNPL does not Granger Cause LINF  62  1.25947 0.2916 

 LINF does not Granger Cause LNPL  1.34554 0.2685 
    
     LPDRB does not Granger Cause LINF  59  2.62019 0.0820 

 LINF does not Granger Cause LPDRB  1.86040 0.1654 
    
     SBK does not Granger Cause LINF  62  0.16880 0.8451 

 LINF does not Granger Cause SBK  3.60798 0.0335 

    
     LPDRB does not Granger Cause LNPL  59  0.14015 0.8695 

 LNPL does not Granger Cause LPDRB  11.8226 6.E-05 

    
     SBK does not Granger Cause LNPL  62  0.57100 0.5682 

 LNPL does not Granger Cause SBK  0.83687 0.4383 
    
     SBK does not Granger Cause LPDRB  59  0.23512 0.7913 

 LPDRB does not Granger Cause SBK  0.38617 0.6815 
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LAMPIRAN 6 

KOINTERGRASI 

 

Date: 02/02/13   Time: 18:50    

Sample (adjusted): 1997Q4 2012Q4    

Included observations: 57 after adjustments   

Trend assumption: Linear deterministic trend (restricted)  

Series: LINF LNPL LPDRB SBK     

Lags interval (in first differences): 1 to 2   

      

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)   
      
      Hypothesized  Trace 0.05   

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**  
      
      None *  0.463140  75.23091  63.87610  0.0041  

At most 1  0.353698  39.77592  42.91525  0.0996  

At most 2  0.158249  14.89613  25.87211  0.5832  

At most 3  0.085213  5.076669  12.51798  0.5854  
      
       Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level  

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level  

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values   

      

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)  
      
      Hypothesized  Max-Eigen 0.05   

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**  
      
      None *  0.463140  35.45499  32.11832  0.0188  

At most 1  0.353698  24.87980  25.82321  0.0662  

At most 2  0.158249  9.819458  19.38704  0.6381  

At most 3  0.085213  5.076669  12.51798  0.5854  
      
       Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level  

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level  

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values   

      

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):   
      
      LINF LNPL LPDRB SBK @TREND(97Q2)  

-0.984802 -0.498479 -0.062746  0.187386  0.003276  

-1.202806  0.001135  2.395913 -0.110094 -0.082712  

-0.080679 -1.022399 -0.555427 -0.003904 -0.028227  

-0.094274 -0.791339  1.175731  0.124567 -0.067467  
      
            

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):    
      
      D(LINF)  0.287255  0.306576  0.093453 -0.092636  

D(LNPL) -0.090840  0.032116  0.066559  0.025329  

D(LPDRB)  0.140931 -0.148477  0.140425 -0.102595  

D(SBK) -3.386582  1.007432  0.634116 -0.863874  
      
            

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -270.9916   
      
      Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)  
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LINF LNPL LPDRB SBK @TREND(97Q2)  

 1.000000  0.506172  0.063715 -0.190278 -0.003327  

  (0.22739)  (0.32051)  (0.04073)  (0.01969)  

      

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)   

D(LINF) -0.282889     

  (0.10331)     

D(LNPL)  0.089459     

  (0.03147)     

D(LPDRB) -0.138789     

  (0.08295)     

D(SBK)  3.335111     

  (0.75279)     
      
            

2 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -258.5517   
      
      Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)  

LINF LNPL LPDRB SBK @TREND(97Q2)  

 1.000000  0.000000 -1.988112  0.091007  0.068632  

   (0.32644)  (0.03450)  (0.01670)  

 0.000000  1.000000  4.053617 -0.555711 -0.142162  

   (0.89974)  (0.09509)  (0.04603)  

      

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)   

D(LINF) -0.651641 -0.142842    

  (0.14753)  (0.04731)    

D(LNPL)  0.050830  0.045318    

  (0.04914)  (0.01576)    

D(LPDRB)  0.039800 -0.070420    

  (0.12654)  (0.04058)    

D(SBK)  2.123366  1.689283    

  (1.16613)  (0.37393)    
      
            

3 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -253.6419   
      
      Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)  

LINF LNPL LPDRB SBK @TREND(97Q2)  

 1.000000  0.000000  0.000000 -0.236453 -0.028806  

    (0.05302)  (0.01535)  

 0.000000  1.000000  0.000000  0.111957  0.056507  

    (0.07958)  (0.02303)  

 0.000000  0.000000  1.000000 -0.164709 -0.049010  

    (0.03216)  (0.00931)  

      

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)   

D(LINF) -0.659180 -0.238389  0.664600   

  (0.14619)  (0.10682)  (0.23106)   

D(LNPL)  0.045461 -0.022732  0.045678   

  (0.04683)  (0.03422)  (0.07402)   

D(LPDRB)  0.028471 -0.213990 -0.442578   

  (0.12264)  (0.08961)  (0.19383)   

D(SBK)  2.072206  1.040964  2.274010   

  (1.15879)  (0.84674)  (1.83146)   
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LAMPIRAN 7 

HASIL VECM 

 

 Vector Error Correction Estimates   

 Date: 02/02/13   Time: 18:52   

 Sample (adjusted): 1998Q1 2012Q4   

 Included observations: 56 after adjustments  

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]  
     
     Cointegrating Eq:  CointEq1    
     
     DLNPL(-1)  1.000000    

     

DLINF(-1)  1.723887    

  (0.41965)    

 [ 4.10789]    

     

DLPDRB(-1)  -0.278925    

  (3.92747)    

 [ -1.30167    

     

DSBK(-1) 0.369107    

  (0.05966)    

 [6.18688]    

     

@TREND(97Q1) -0.001506    

  (0.03172)    

 [-0.04747]    

     

C  5.843154    
     
     Error Correction: D(DLNPL) D(DLINF) D(DLPDRB) D(DSBK) 
     
     CointEq1  0.055365 -0.149015 -0.080279  1.902599 

  (0.01693)  (0.05833)  (0.04635)  (0.41650) 

 [ 3.26994] [-2.55463] [-1.73195] [ 4.56803] 

     

D(DLNPL(-1))  0.044867  0.336597  1.010315 -1.607171 

  (0.08322)  (0.28670)  (0.22782)  (2.04715) 

 [ 0.53914] [ 1.17402] [ 4.43462] [-0.78508] 

     

D(DLNPL(-2))  0.036100  0.137562 -0.418801 -0.748982 

  (0.09653)  (0.33257)  (0.26427)  (2.37463) 

 [ 2.11701] [ 0.41364] [-1.58475] [-0.31541] 

     

D(DLINF(-1)) -0.033259  0.463375  0.360000 -2.881216 

  (0.04526)  (0.15592)  (0.12390)  (1.11330) 

 [-0.73489] [ 2.97191] [ 2.90562] [-2.58799] 

     

D(DLINF(-2)) -0.075636  0.155857  0.059734 -3.069022 

  (0.05540)  (0.19086)  (0.15167)  (1.36282) 

 [-1.06524] [ 0.81659] [ 0.39385] [-2.25196] 

     

D(DLPDRB(-1)) -0.040050 -0.259830 -0.458139 -0.300454 

  (-0.05171)  (0.17814)  (0.14155)  (1.27196) 

 [0.77456] [-1.45859] [-3.23649] [-0.23621] 

     

D(DLPDRB(-2)) 0.022021 -0.086248 -0.184549 -0.684493 
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  (-0.03132)  (0.16346)  (0.12989)  (1.16713) 

 [-2.27970] [-0.52765] [-1.42083] [-0.58648] 

     

D(DSBK(-1)) -0.001565 -0.030913 -0.026945  0.056331 

  (0.00586)  (0.02017)  (0.01603)  (0.14404) 

 [-0.76733] [-1.53237] [-1.68087] [ 0.39106] 

     

D(DSBK(-2)) -0.001256 -0.020518  0.013643 -0.047228 

  (0.00566)  (0.01949)  (0.01549)  (0.13919) 

 [-0.22197] [-1.05251] [ 0.88070] [-0.33930] 

     

C  0.013288  0.034083  0.044353 -0.004233 

  (0.03167)  (0.10912)  (0.08671)  (0.77911) 

 [ 0.41954] [ 0.31236] [ 0.51154] [-0.00543] 
     
      R-squared  0.313539  0.220611  0.522232  0.444772 

 Adj. R-squared  0.179232  0.068122  0.428755  0.336140 

 Sum sq. resids  2.522547  29.93961  18.90510  1526.439 

 S.E. equation  0.234175  0.806760  0.641078  5.760508 

 F-statistic  2.334490  1.446735  5.586775  4.094312 

 Log likelihood  7.341759 -61.92781 -49.05480 -172.0101 

 Akaike AIC  0.094937  2.568850  2.109100  6.500361 

 Schwarz SC  0.456607  2.930520  2.470770  6.862031 

 Mean dependent  0.006352  0.024026  0.012397 -0.089492 

 S.D. dependent  0.258482  0.835727  0.848202  7.070051 
     
      Determinant resid covariance (dof adj.)  0.344904   

 Determinant resid covariance  0.157028   

 Log likelihood -266.0050   

 Akaike information criterion  11.10732   

 Schwarz criterion  12.73484   
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LAMPIRAN 8 

IMPULSE RESPON FUNCTION 
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LAMPIRAN 9 
VARIANCE DECOMPOSITION 

 
      
       Variance 

Decompositio
n of DLNPL:      

 Period S.E. DLNPL DLINF DLGROWTH DSBK 
      
       1  0.234175  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000 

 2  0.337338  87.92318  0.173166  1.056724  10.84693 

 3  0.432273  78.35683  0.285258  2.260412  19.09750 

 4  0.524055  72.27687  3.300182  2.349599  22.07335 

 5  0.614344  68.79063  6.531550  2.799018  21.87880 

 6  0.690511  67.31516  8.275983  3.265141  21.14372 

 7  0.753796  67.29874  8.693931  3.499671  20.50766 

 8  0.808788  67.75328  8.561939  3.598727  20.08605 

 9  0.858585  68.17195  8.283917  3.643271  19.90086 

 10  0.905583  68.37468  8.054769  3.663220  19.90733 
      
       Variance 

Decompositio
n of DLINF:      

 Period S.E. DLNPL DLINF DLGROWTH DSBK 
      
       1  0.806760  0.500469  99.49953  0.000000  0.000000 

 2  1.276012  1.818725  95.60725  1.665194  0.908829 

 3  1.586899  2.003466  93.23664  2.295447  2.464444 

 4  1.770720  2.408695  90.30526  2.365714  4.920330 

 5  1.890754  2.661590  87.71452  2.289294  7.334598 

 6  1.976293  2.757758  85.94715  2.205414  9.089681 

 7  2.052544  2.763522  85.08486  2.120956  10.03067 

 8  2.136373  2.741547  84.80456  2.048651  10.40524 

 9  2.232248  2.717305  84.78132  2.000862  10.50051 

 10  2.333722  2.710584  84.75172  1.977871  10.55983 
      
       Variance 

Decompositio
n of 

DLGROWTH:      

 Period S.E. DLNPL DLINF DLGROWTH DSBK 
      
       1  0.641078  0.029368  7.300541  92.67009  0.000000 

 2  0.805073  9.057430  16.06014  74.85404  0.028395 

 3  0.908491  8.375654  19.15555  70.05681  2.411984 

 4  0.999801  7.960675  16.89102  71.96764  3.180662 

 5  1.082244  7.821211  14.89343  73.74689  3.538477 

 6  1.159124  7.561776  13.50538  75.10019  3.832655 

 7  1.230028  7.313479  12.62232  76.22254  3.841655 

 8  1.296696  7.141502  12.17424  76.91209  3.772163 

 9  1.361285  7.032709  12.02465  77.20981  3.732834 

 10  1.423192  6.972910  11.94638  77.34071  3.739993 
      
       Variance 

Decompositio
n of DSBK:      

 Period S.E. DLNPL DLINF DLGROWTH DSBK 
      
       1  5.760508  14.51543  6.272691  2.365188  76.84669 

 2  6.173097  14.63322  7.455395  2.604672  75.30671 

 3  6.205334  15.00885  7.769941  2.651773  74.56944 
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 4  6.869810  13.38964  23.49860  2.264808  60.84695 

 5  8.184190  12.15658  43.13542  1.733491  42.97450 

 6  9.390647  11.38854  53.76249  1.774413  33.07455 

 7  10.25104  11.40728  58.23461  1.724882  28.63323 

 8  10.87221  11.77649  60.06879  1.625997  26.52872 

 9  11.34543  12.13135  61.00319  1.537125  25.32834 

 10  11.75381  12.36729  61.88762  1.456486  24.28860 
      
       Cholesky 

Ordering: 
DLNPL 
DLINF 

DLPDRB 
DSBK      

      
      

 

 

 


