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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Bank 

Ada beberapa definisi bank yang dikemukakan sesuai dengan tahap 

perkembangan bank. Untuk memberikan definisi yang tepat agaknya memerlukan 

penjabaran, karna definisi tentang bank dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. 

Berikut ini dapat dikemukakan beberapa pendapat tentang pengertian bank, yaitu: 

1. Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan 

memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang 

yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat 

pembayaran baru berupa uang giral. (Prof G.M. Veryn Stuart Dalam 

bukunya Bank Politic) 

2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan). 

3. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalamn bentuk 

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat banyak (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan) 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 

pertama, pengertian bank telah mengalami evolusi, sesuai dengan perkembangan 
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bank itu sendiri. Kedua, fungsi bank pada umumnya adalah (1) menerima 

berbagai bentuk simpanan dari masyarakat; (2) memberikan kredit, baik 

bersumber dari dana yang diterima dari masyarakat maupun berdasarkan atas 

kemampuannya untuk menciptakan tenaga beli baru; (3) memberikan jasa-jasa 

lalu lintas poembayaran dan peredaran uang. 

Peranan utama bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (finansial 

intermediary) adalah mengalihkan dana dari pihak yang kelebihan dana (surplus) 

kepada pihak yang kekurangan dana (deficit) di samping menyediakan jasa-jasa 

keuangan lainnya. Setiap saat bank harus dapat menyediakan dana kas bila ada 

diantara deposan yang menarik tabungannya. Demikian pula kalau ada 

permohonan kredit yang telah disetejui, maka pihak bank harus dapat mencairkan 

kredit tersebut. Faktor lain yang perlu diperhatikan oleh pihak bank adalah 

kemampuan memperoleh laba. Kemampuan memperoleh laba (rentabilitas) 

merupakan tolak ukur keberhasilan pengelola bank. Dengan demikian bank 

sebagai lembaga intermediasi keuangan dapat meningkatkan peranannya sebagai 

penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat. 

Sumber dana bank atau darimana bank mendapatkan dana untuk keperluan 

operasionalnya dibedakan menjasi 3 sumber, yaitu: 

1) Dana yang berasal dari modal sendiri 

Sumber dana ini sering disebut sumber dana pihak pertama yaitu dana 

yang berasal dari dalam bank, baik pemegang saham maupun sumber lain. 

2) Dana yang berasal dari pinjaman 
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Sumber dana ini sering disebut sumber dana pihak pertama yaitu dana 

yang berasal dari dalam bank, baik pemegang saham maupun sumber lain. 

3) Dana yang berasal dari masyarakat 

Sumber dana ini sering disebut sumber dana pihak ketiga yaitu sumber 

dana yang berasal dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk 

simpanan giro, tabungan, dan deposito. 

Berdasarkan pasal 5 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Undang - Undang No. 7 Tahun 1992 mengenai perbankan, terdapat 

dua jenis bank berdasarkan undang-undang, yaitu: 

1) Bank Umum adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama 

menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito daklam usahanya 

terutama dalam memberikan kredit jangka pendek. 

2) Bank Pengkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Secara umum fungsi bank dalam menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk tujuan atau sebagai financial 

intermediary. Secara spesifik fungsi bank seperti fungsi sebagai agent of trust, 

agent of development, dan agent of services (Susilo, Triandaru, dan Budisantoso, 

2006:9). 

a. Agent of Trust (Jasa dengan kepercayaan) 

 Dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan, baik 

dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan 
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mau\ menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan. 

Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, 

uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan juga 

percaya bahwa pada saat yang telah dijanjikan masyarakat dapat menarik 

lagi simpanan dananya di bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan 

atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi 

unsure kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan 

menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman 

dengan baik, debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada 

saat jatuh tempo, dan juga bank percaya bahwa debitur mempunyai niat baik 

untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh 

tempo. 

b. Agent of Development (Jasa untuk pembangunan) 

 Sektor dalam kegiatan perekonomian masyarakat yaitu sektor moneter 

dan sektor riil, tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut berinteraksi 

saling 

mempengaruhi satu dengan yang lain. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja 

dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Tugas bank 

sebagai penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan untuk 

kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut 

memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi, dan juga 

konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan investasi, distribusi, 

konsumsi selalu berkaitan dengan penggunaan uang. Kelancaran kegiatan 
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investasi, distribusi, konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan 

perekonomian masyarakat. 

c. Agent of Services (Jasa Pelayanan) 

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, 

bank juga memberikan penawaran jasa - jasa perbankan yang lain kepada 

masyarakat. Jasa - jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan 

kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa - jasa bank ini antara 

lain dapat berupa jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, jasa 

pemberian jaminan bank, dan jasa penyelesaian tagihan. 

Ketiga fungsi bank di atas diharapkan dapat memberikan gambaran yang 

menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian, sehingga 

bank tidak hanya dapat diartikan sebagai lembaga perantara keuangan atau 

financial intermediary. 

Dalam melakukan fungsinya lembaga financial intermediary. 

pengalokasian, dana dalam earning asset harus dilakukan oleh bank. Penyaluran 

dana dalam bentuk kredit (loanable funds) kepada debitur akan memberikan 

pendapatan bagi bank berupa bunga. Alokasi dana dalam secondary reserve 

dilakukan untuk menyangga likuiditas sekaligus memperoleh keuntungan. 

Dalam melakukan usaha penghimpunan dan pengalokasian dana, bank dapat 

menggunakan dua pendekatan : 

a. Pool of Funds Approach, yaitu dengan melihat sumber-sumber dana 

dan penempatannya. 
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b. Assets Allocation Approach, yaitu penempatan dana-dana ke dalam 

aktiva. 

Untuk lebih jelasnya, di bawah dapat dilihat pada Gambar 2.1 

GAMBAR 2.1 Pool of fund approach 

Sources of Funds       Allocation of Funds   

 

 

 

   

 

 

 

 

Sumber Veithzal Rivai (2013) 

 Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa dana yang tersedia bisa berasal 

dari giro, deposito, tabungan, dan modal. Semua dana yang tersedia dihimpun 

menjadi satu, kemudian dialokasikan pada berbagai kemungkinan pengalokasian 

dana bank, yaitu : 

a. Primary reserve, merupakan alternative utama, yang merupakan alat-

alat likuid berupa kas, giro di bank Indonesia dan saldo pada bank 

lain, cek dan uang dalam proses penagihan. 
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b. Secondary reserve, merupakan alternative kedua, berupa harta yang 

dapat memberikan pendapatan bagi bank dan sekaligus sebagai alat 

likuid. 

c. Pinjaman (loans), merupakan pengalokasian dana bank untuk 

menciptakan pendapatan bagi bank. 

d. Surat-surat berharga (securities), merupakan pengalokasian dana bank 

dalam bentuk penyertaan dana pada suatu perusahaan dalam jangka 

panjang, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. 

e. Aktiva tetap (fixed asset), merupakan pengalokasian dana bank untuk 

mengganti maupun membeli aktiva tetap bank, misalnya gedung, 

tanah, computer, dan sebagainya. 

2.2 Manajemen Perkreditan 

 Menurut Kasmir (2008) kata kredit berasal dari kata Yunani “Credere” 

yang berarti kepercayaan, atau berasal dari Bahasa Latin “Creditum” yang berarti 

kepercayaan akan kebenaran. Pengertian tersebut kemudian dibakukan oleh 

pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14 

tahun 1967 bab 1 pasal 1, 2 yang merumuskan pengertian kredit sebagai berikut : 

“Kredit adalah penyediaan uang atau yang disamakan dengan itu berdasarkan 

persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan lain pihak peminjam 

berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah 

bunga yang telah ditentukan”. 

Selanjutnya pengertian kredit tersebut disempurnakan lagi dalam Undang - 

Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan 
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Undang-Undang No. 10 tahun 1998, yang mendefinisikan pengertian kredit 

adalah “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk 

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”. 

Proses perkreditan dilakukan secara hati - hati oleh bank dengan maksud 

untuk mencapai sasaran dan tujuan pemberian kredit. Ketika bank menetapkan 

keputusan pemberian kredit maka sasaran yang hendak dicapai adalah aman, 

terarah, dan menghasilkan pendapatan. Aman dalam arti bahwa bank akan dapat 

menerima kembali nilai ekonomi yang telah diserahkan, terarah maksudnya 

adalah bahwa penggunaan kredit harus sesuai dengan perencanaan kredit yang 

telah ditetapkan, dan menghasilkan berarti pemberian kredit tersebut harus 

memberikan kontribusi pendapatan bagi bank, perusahaan debitur, dan 

masyarakat umumnya (Taswan, 2006). 

2.3 Tujuan Kredit 

Tujuan pemberian kredit adalah minimal akan memberikan manfaat pada  

(Kasmir 2008) : 

a. Bank (kreditor) 

1. Pemberian kredit merupakan bisnis terbesar hampir pada sebagian 

besar bank. 

2. Penerimaan bunga dari pemberian kredit bagi sebagian bank 

merupakan sumber pendapatan terbesar. 

3. Kredit merupakan salah satu produk bank dalam memberikan 

pelayanan pada nasabah. 
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4. Kredit merupakan salah satu media bagi bank dalam memeberikan 

pelayanan pada nasabah. 

5. Kredit merupakan salah satu komponen dari asset allocation 

approach. 

b. Nasabah (pengusaha) 

1. Kredit dapat memberikan potensi untuk mengembankan usaha. 

2. Kredit dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 

3. Kredit merupakan salah satu alternative pembiyaan perusahaan 

c. Negara 

1. Kredit merupakan salah satu sarana dalam memacu pembangunan 

2. Kredit dapat meningkatkan arus dana dan jumlah uang beredar 

3. Kredit dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian 

4. Kredit dapat meningkatkan pendapatan Negara dari pajak. 

ekonomi masyarakat akan mampu menyerap tenaga kerja dan pada 

gilirannya mampu mensejahterakan masyarakat. Disamping itu bagi negara bahwa 

kredit dapat digunakan sebagai instrumen moneter. Pemerintah dapat 

mempengaruhi restriksi maupun ekspansi kredit perbankan melalui kebijakan 

moneter dan perbankan. 

2.4 Fungsi Kredit  

Sementara fungsi kredit menurut Kasmir (2008) adalah sebagai berikut : 

a. Untuk meningkatkan daya guna uang (utility), Jika uang hanya disimpan 

saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya 
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kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa 

oleh penerima kredit. 

b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, Dalam hal ini uang 

yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah 

lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh 

kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah 

lainnya. 

c. Untuk meningkatkan daya guna barang, Kredit yang diberikan oleh bank 

dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna 

menjadi berguna atau bermanfaat. 

d. Meningkatkan peredaran barang, Kredit dapat pula menambah atau 

memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga 

jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya 

bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang 

beredar. 

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi, Kredit yang diberikan akan menambah 

jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula 

membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri 

sehingga meningkatkan devisa. 

f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha, Bagi penerima kredit akan 

dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bila nasabah memiliki 

modal yang pas - pasan. 
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g. Untuk meningkatkan pemerataan pendaparan, Semakin banyak kredit yang 

disalurkan akan semakin baik terutama dalam hal meningkatkan 

pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik maka 

tentunya membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi 

pengangguran. Disamping itu bagi masyarakat sekitar pabrik dapat juga 

meningkatkan pendapatannya. 

h. Untuk meningkatkan hubungan internasional, Dalam hal pinjaman 

internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara 

penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain 

akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya. 

2.5 Unsur-unsur Kredit 

Adapun unsur - unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit 

adalah sebagai berikut (Kasmir, 2008) : 

a. Kepercayaan Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang 

diberikan akan benar - benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa 

datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah 

dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara interen 

maupun eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu 

dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit. 

b. Kesepakatan Yaitu adanya kesepakatan antara pemberi kredit dan 

penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian 

dimana masing - masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. 

c. Jangka Waktu, Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu 

tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah 
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disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka 

menengah, atau jangka panjang. 

d. Risiko, Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan 

suatu risiko tidak tertagihnya / macet pemberian kredit. Semakin panjang 

suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini 

menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang 

lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja. 

e. Balas Jasa, Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa 

tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk 

bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. 

Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya 

ditentukan dengan bagi hasil. 

2. Prinsip-prinsip Kredit 

a. Character 

Berkaitan dengan watak dan prilaku seseorang, baik secara individual 

maupun dalam komunitas atau lingkungan usahanya. Pada prinsipnya 

penilaian karakter nasabah ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh 

mana itikad baik dan kemauan debitur untuk melunasi kewajibannya 

(willingness to pay) sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian kredit. 

b. Capacity 

Capacity berkaitan dengan kemampuan peminjam mengelola usahanya 

secara sehat untuk kemudian memperoleh laba sesuai yang diperkirakan. 

Penilaian kemampuan tersebut perlu untuk mengetahui sejauh mana hasil 
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usaha debitur dapat membayar semua kewajibannya (ability to pay) tepat 

pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit. 

c. Capital 

Untuk melihat apakah debitur memiliki modal yang memadai untuk 

menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. Semakin besar 

jumlah modal yang ditanamkan oleh debitur ke dalam usaha yang akan 

dibiayai dengan dana bank, semakin menunjukan keseriusan debitur untuk 

menjalankan usahanya tersebut. 

d. Collateral 

Penilaian barang jaminan (collateral) yang diserahkan debitur sebagai 

jaminan atas kredit bank yang diperolehnya adalah untuk mengetauhi 

jumlah mana nilai barang jaminan atau agunan tersebut dapat menutupi 

resiko kegagalan pengembalian kewajiban – kewajiban debitur. 

e. Conditions of Economy 

Kondisi ekonomi berkaitan dengan keadaan perekonomian pada saat 

tertentu, saat yang secara langsung mempengaruhi kegiatan usaha debitur. 

2.6 DPK (Dana Pihak ketiga) 

Dana - dana yang dihimpun dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) ternyata 

merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa 

mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank) (Dendawijaya, 

2005). Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 

2004 dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dapat berupa giro, 

tabungan, dan deposito. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan 
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setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran 

lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Tabungan adalah simpanan yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, 

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

dipersamakan dengan itu. Dan deposito adalah simpanan yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah 

penyimpan dengan bank. Kegiatan bank setelah menghimpun dana dari 

masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito adalah 

menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. 

Kegiatan penyaluran dana ini dikenal juga dengan istilah alokasi dana. 

Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal 

dengan kredit (Kasmir, 2008). Pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang 

paling utama dalam menghasilkan keuntungan (Dendawijaya, 2005). 

Dana pihak ketiga terdiri atas beberapa jenis, yaitu: 

a. Tabungan (Saving Deposit) 

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan menurut syarat – syarat tertentu. Semua bank 

diperkenankan untuk mengembangkan sendiri berbagai jenis tabungan 

yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa perlu adanya persetujuan 

dari bank sentral (bank Indonesia). 

b. Deposito (Time Deposit) 

Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada 

bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 
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tertentu berdasarkan perjanjian. Dilihat dari sudut biaya dana, dana bank 

yang bersumber dari simpanan dalam bentuk deposito merupakan dana 

yang relative mahal dibandingkan dengan sumber dana lainnya, misalnya 

giro atau tabungan (Siamat dalam Dendawijaya, 2005).  

Berbeda dengan giro, dana deposito akan mengendap di bank karena para 

pemegang (deposan) tertarik dengan tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank dan 

adanya keyakinan bahwa pada saat jatuh tempo (apabila dia tidak ingin 

memperpanjang) dananya dapat ditarik kembali. Terdapat berbagai jenis deposito, 

yakni: 

1. Deposito berjangka, 

2. Sertifikat deposito, dan 

3. Deposits on call. 

c. Giro (demand deposit) 

Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat 

dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat 

perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Dalam 

pelaksanaan, giro ditatausahakan oleh bank dalam suatu rekening yang 

disebut „rekening koran‟. Jenis rekening giro ini dapat berupa: 

1. Rekening atas nama perorangan, 

2. Rekening atas nama suatu badan usaha/lembaga, dan 

3. Rekening bersama/gabungan. 

Untuk menghitung dana pihak ketiga atau dana pihak masyarakat luas 

menggunakan rumusan sebagai berikut   
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Sumber Veithzal Rivai (2013) 

2.7 NPL (non performing loan) 

Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan bank dalam meng-cover risiko kegagalan debitur dalam  

mengembalikan kredit (Darmawan dalam Oktaviani, 2011). Kualitas kredit bank 

akan dikatakan buruk apabila rasio NPL ini bernilai semain tinggi, karena dengan 

tingginya NPL modal bank akan semakin berkikis disebabkan perbankan harus 

menyediakan pencadangan yang lebih besar. Padahal, besaran modal sangat 

mempengaruhi besarnya ekspansi kredit. Besarnya NPL menjadi salah satu 

penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan kredit (Sentausa, 2009). 

Oleh karena itu pemantauan dari pihak bank sangat diperlukan setelah 

kredit tersebut disalurkan kepada para debitor. Hal ini ditujukan untuk 

meminimalisasikan resiko kredit yang terjadi. Ketentuan dari Bank Indonesia 

bahwa bank harus menjaga rasio NPL-nya berada dibawah angka 3%. 

Menurut Dendawijaya (2006), kemacetan fasilitas kredit disebabkan oleh 2 

faktor yaitu  : 

a. Dari pihak perbankan 

Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek 

kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam menghitung rasio-

Jumlah dana pihak ketiga pada tahun “n” 

(-) 

Jumlah dana pihak ketiga pada tahun dasar 
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rasio yang ada. Akibatnya, apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi 

sebelumnya. 

b. Dari pihak Nasabah 

Kemacetan kredit yang disebabkan nasabah diakibatkan 2 hal yaitu : 

a. Adanya unsur kesengajaan 

b. Adanya unsure tidak sengaja 

Tingkat risiko kredit diproksikan dengan NPL dikarenakan NPL dapat 

digunakan untuk mengukur sejauh mana kredit yang bermasalah yang ada dapat 

dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank (Riyadi, 2006). 

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut Menurut Surat Edaran Bank Indonesia 

No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 

NPL dirumuskan sebagai berikut :  

    
                 

                            
      

 Sumber Veithzal Rivai (2013) 

Kriteria penilaian tingkat kesehatan rasio NPL dapat dilihat pada table di bawah 

ini  : 

Tabel 2.1 

Kriteria penilaian Tingkat kesehatan Rasio NPL 

Rasio Predikat 

NPL ≤ 3% 

NPL ≥ 3% 

Sehat 

Tidak Sehat 

SUMBER : BANK INDONESIA 
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 Berdasarkan table diatas, Bank Indonesia menetapkan nilai NPL 

maksimum adalah sebesar 3%, apabila bank melebihi batas yang diberikan maka 

bank tersebut dikatakan tidak sehat. 

2.8 LDR (loan to deposit rasio) 

 Dalam kegiatan operasional suatu bank, likuiditas merupakan salah satu hal 

yang penting karena dana yang digunakan oleh bank sebagian besar merupakan 

dana yang diterima dari masyarakat dengan sifatnya yang jangka pendek, dan 

sewaktu – waktu dapat ditarik kembali oleh deposan. 

Loan to Deposit Ratio (LDR) menurut Lukman Dendawijaya (2009 : 116) 

adalah rasio antara jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima 

oleh bank. Sedangkan menurut Kasmir (2011), loan to deposit ratio merupakan 

rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan 

dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Rasio ini 

dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kerawanan atau kemampuan 

dalam suatu bank, karena bank dituntut untuk dapat menyediakan kemampuannya 

dalam membayar kembali dana yang ditarik oleh deposan dengan mengandalkan 

pemberian kredit yang dilakukan bank tersebut untuk mendapatkan likuiditas. 

Sehingga aktivitas pengkreditan dapat mempengaruhi aktivitas bank, penilaian 

atas kesehatan bank, tingkat kepercayaan nasabah dan juga pencapaian laba yang 

didapatkan.  

LDR menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang 

dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai 

sumber likuiditasnya. Tingginya rasio LDR ini, di satu sisi menunjukan 
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pendapatan bank yang semakin besar, tetapi menyebabkan suatu bank menjadi 

tidak likuid dan memeberikan konsekuensi meningkatnya risiko yang ditanggung 

bank, berupa meningkatnya Non Performing Loan atau credit risk yang 

mengakibatkan bank 

mengembalikan dana yang dititipkan oleh nasabah, karena kredit yang disalurkan 

mengalami kegagalan atau bermasalah. 

Namun disisi lain, rendahnya rasio LDR walaupun menunjukan tingkat 

likuiditas yang semakin tinggi, tetapi menyebabkan bank memiliki banyak dana 

menganggur (idle fund) yang apabila tidak dimanfaatkan dapat menghilangkan 

kesempatan bank untuk memperoleh pendapatan sebesar-besarnya, dan 

menunjukkan bahwa fungsi utama bank sebagai financial intermediary tidak 

berjalan. 

Untuk menghitung nilai dari LDR dapat menggunakan suatu persamaan 

sebagaimana yang telah ditetapkan oleh bank Indonesia dalam surat edaran Bank 

Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 yaitu  : 

 

 

            Sumber Veithzal Rivai (2013) 

Bank Indonesia selaku otoritas moneter menetapkan batas LDR berada 

pada tingkat 85%-100% dalam surat edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP 

tanggal 29 Mei 1993. Namun per tanggal 1 Maret 2011, BI akan memperlakukan 

peraturan Bank Indonesia No.12/19/PBI/2010 yang berisi ketentuan standar LDR 

pada tingkat 78%-110%. 
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2.9 Return on Assets (ROA) 

   Perusahaan memiliki tujuan atau target dalam melakukan usahanya untuk 

mendapatkan laba. Alasan perbankan mencapai laba agar dapat memenuhi 

kewajiban terhadap pemegang saham, penilaian atas kinerja pimpinan, dan 

meningkatkan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya. Laba yang tinggi 

pada perusahaan perbankan membuat masyarakat menjadi lebih percaya untuk 

meminjam kredit kepada perusahaan tersebut. Dengan tingginya nilai ROA maka 

bank dapat memberikan pinjaman kredit untuk mendapatkan pendapatan. Dana 

simpanan masyarakat yg diterima oleh bank mencapai 80% - 90% dari dana yang 

dikelola, sedangkan bank menyalurkannya kembali melalui pemberian kredit 

sebesar 70% - 80% dari kegiatan usaha bank.  

Keunggulan pengguna ROA dalam pengukuran profitabilitas adalah: 

1. ROA merupakan pengukuran yang komprehensif dimana seluruhnya 

mempengaruhi laporan keuangan yang tercermin dalam rasio ini. 

2. ROA mudah dihitung, dipahami, dan sangat berarti dalam nilai absolute. 

3. ROA merupakan denominator yang dapat diterapkan pada setiap unit 

organisai yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas dan unit usaha. 

Pengukuran ROA pada tahun 2004 – 2015 dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

 

Sumber Veithzal Rivai (2013) 
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2.10 Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan pada beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa 

peneliti yang pernah penulis baca. 

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu 

No Penulis Judul Publikasi Variabel Penelitian 
Alat 

Analisis 
Hasil Penelitian 

1. Dewi 

Anggrahini 

 

Analisis Faktor – 

Faktor yang  

Mempengaruhi 

Penyaluran Kredit 

Perbankan pada 

Bank Umum di 

Indonesia, periode 

1994.1 – 2003.4 

Jurnal Akuntansi dan 

Keuangan. Vol. 7 

No.2 November 

2005. Hal 55-56. 

Independen : 

 Modal, simpanan 
masyarakat, tingkat 

 suku bunga SBI 

 pertumbuhan 
ekonomi 

Dependen : 

 Kredit 
 

Regresi 

Linier, 

Ordinary 

Least 

Square 

(OLS) 

Modal : 

(+) signifikan 

Simpanan : 

(+) signifikan 

Suku bunga SBI : 

(+) signifikan 

Pertumbuhan ekonomi : 

(-) signifikan 

2. Billy Arma 

Pratama (2010), 

Analisis Faktor – 

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Kebijakan 

Penyaluran Kredit 

Perbankan (Study 

pada bank umum di 

Indonesia periode 

tahun 2005 – 2009) 

Jurnal Perbankkan 

Vol. 17 No. 2 

Universitas 

Diponegoro. Diakses 

tanggal  10 MEI 

2016. Hal 23-25 

Independen : 

 DPK 

 CAR 

 NPL 

 SBI 
Dependen: 

 Kredit 
perbankan 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

DPK berpengaruh positif & 

signifikan, CAR &    NPl  

berpengaruh signifikan 

negatif, SBI  

berpengaruh positif & 

tidak signifikan, secara 

simultan DPK, CAR, &NPL 

memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap 

kredit perbankan. 
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No 

 

 

Penulis 

 

 

Judul 

 

 

Publikasi 

 

 

Variabel Penelitian 

 

 

Alat 

Analisis 

 

 

Hasil Penelitian 

3. Bambang 

Sudiyanto dan 

Jati Suroso  

Analisis Pengaruh 

pihak ketiga, BOPO, 

CAR dan LDR 

terhadap Kinerja 

Keuangan Pada 

Sektor Perbankan 

Yang Go Public Di 

Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

(Periode 2005-2008) 

Jurnal Dinamika 

Keuangan dan 

Perbankan.  Vol.2.  

No.2 Mei 2010. 

Independen : 

 DPK 

 BOPO 

 CAR 

 LDR 
Dependen : 

 KINERJA 
KEUANGAN 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Hasil penelitian ini menegaskan 

bahwa dana pihak ketiga (DPK), 

biaya operasi (BOPO), dan Capital 

Adecuacy Ratio (CAR) berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja bank 

(ROA). Sedangkan Loan to Deposit 

Ratio (LDR), secara statistic tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja bank (ROA).  

4. Nurul Fitria dan 

Raina Linda 

Sari 

Analisis Kebijakan 

Pemberian Kredit 

Dan NPL Terhadap 

LDR Pada PT. 

BANK RAKYAT 

INDONESIA 

(PERSERO), TBK 

cabang Rantau, 

Aceh Tamiang 

(PERIODE 2007- 

2011) 

 

 

 

Jurnal Ekonomi dan 

Keuangan, Vol.1, 

No.1, 

Desember 2012 

Independen : 

 NPL 

 pemberian kredit 
Dependen : 

 LDR 

Analisis 

Regresi 

Sederhana 

Hasil Penelitian ini Pihak Bank 

menerapkan prinsip 5C pada syarat-

syarat dalam pemberian kredit, 

batas maksimum pemberian kredit, 

dan penyelesaian upaya 

penyelamatan kredit bermasalah 

(non performing loan), semuanya 

dilakukan dengan baik dan sesuai 

dengan teori-teori yang ada. Kedua, 

Tingkat non performing loan 

berpengaruh signifikan terhadap 

loan to deposit ratio pada PT Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Cab. 

Rantau, Aceh Tamiang, dilihat dari 
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hasil analisis regresi sederhana, 

selama kurun waktu periode 2007-

2011. 

6. Saryadi  Faktor-Faktor Yang 

Berpengaruh 

Terhadap 

Penyaluran Kredit 

Perbankan (studi 

pada bank umum 

swasta nasional 

devisa) 

Jurnal Administrasi 

Bisnis, Volume 2, 

Nomor 1, Maret 

2013. 

Independen : 

 LDR 

 NPL 

 DPK 

 ROA 

 KAP 
Dependen : 

 PENYALURAN 

KREDIT 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Berdasarkan hasil penelitian, 

beberapa hal yang dapat disarankan 

adalah pihak perbankan 

sebaiknya selalu menggali strategi 

untuk meningkatkan jumlah 

simpanan pihak ketiga (Deposan) 

atau DPK, agar kemampuan dalam 

menyalurkan dalam bentuk 

pinjaman (kredit) meningkat. 

Kemudian pihak bank sebaiknya 

selalu menjaga rasio LDR agar tetap 

memenuhi standar 

sebagai bank sehat berdasarkan 

peringkat yang ditentukan BI,  
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No 

 

Penulis Judul Publikasi Variabel Penelitian Alat 

Analisis 

Hasil Penelitian 

7. Fransisca & 

Siregar.H.S 

(2009)  

 

Pengaruh Faktor 

Internal Bank 

Terhadap Volume 

Kredit Pada Bank 

Ynag Go Public di 

Indonesia. 

Jurnal Akuntansi, 

Vol 6 Tahun 2009. 

Independen : 

 DPK 

 CAR 

 ROA 

 NPL 
Dependen : 

 Volume Kredit 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Dana Pihak Ketiga dan ROA 

berpengaruh 

positif signifikan, CAR positif tidak 

signifikan, sedangkan NPL negatif 

tidak signifikan terhadap volume 

kredit  

8. Dias Satria dan 

Rangga Bagus 

Subegti 

Determinasi 

Penyaluran Kredit 

Bank Umum di 

Indonesia 

(PERIODE 2006-

2009) 

Jurnal Keuangan dan 

Perbankan Vol.14, 

No. 3 September 

2010. 

Independen : 

 NPL 

 BOPO 

 CAR 

 DPK 

 ROA 

 penempatan dana 

pada SBI 

Dependen : 

 Penyaluran Kredit 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penetrasi kredit perbankan 

disebabkan oleh beberapa faktor 

yaitu, CAR, ROA, dan SBI. 

selanjutnya beberapa faktor yang 

tidak mempengaruhi penetrasi 

kredit yaitu, NPL, DPK, MARKET 

SHARE, dan BOPO. 

9. Ni Made Anik 

Nasa Suryawati, 

Wayan Cipta, 

Gede Putu Agus 

Jana Susila 

Analisis Pengaruh 

Dana Pihak Ketiga 

(DPK), Capital 

Adequacy Ratio  

(CAR), Non 

Performing Loan 

(NPL), dan Loan to 

Deposit Ratio  

e-Journal Bisma 

Universitas 

Pendidikan Ganesha 

Jurusan Manajemen 

(Volume 2 Tahun 

2014) 

Independen : 

 DPK 

 CAR 

 NPL 

 LDR 

Dependen : 

 Penyaluran Kredit 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Temuan hasil penelitian diketahui 

bahwa ada pengaruh simultan DPK, 

CAR, NPL dan LDR terhadap 

jumlah penyaluran kredit. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Tito 

Adhitya Galih (2011) yang 

menunjukkan bahwa DPK, CAR, 
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(LDR) Terhadap 

Jumlah Penyaluran 

Kredit (Studi Kasus  

Pada LPD Desa 

Pakraman Pemaron  

Periode 2010-2013) 

NPL dan LDR berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap jumlah 

penyaluran kredit. 

10. I Gede Oggy 

Pratama Putra 

dan Surya Dewi 

Rustariyuni 

PENGARUH DPK, 

BI RATE, DAN 

NPL TERHADAP 

PENYALURAN 

KREDIT MODAL 

KERJA PADA BPR 

DI PROVINSI 

BALI TAHUN 

2009-2014 

E-JURNAL 

EKONOMI 

PEMBANGUNAN 

UNIVERSITAS 

UDAYANA Vol. 4, 

No. 5, Mei 2015 

Independen : 

 DPK 

 BI RATE 

 NPL 
Dependen : 

 PENYALURAN 
KREDIT 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Secara simultan DPK, BI rate dan 

NPL mempunyai pengaruh 

signifikan secara 

serempak terhadap penyaluran 

kredit modal kerja pada BPR di 

Provinsi Bali tahun 2009-

2014.Secara parsial DPK, BI rate 

dan NPL memiliki pengaruh 

signifikan serta positif terhadap 

penyaluran kredit modal kerja pada 

BPR di Provinsi Bali tahun 2009-

2014. 
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2.11 Kerangka Pemikiran 

Pengaruh DPK terhadap jumlah penyaluran Kredit pada PT. Bank Riau 

Kepri (periode 2004-2015) 

 badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. 

Dana–dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana 

terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh 

dana yang dikelola oleh bank). Dana – dana yang telah diterima tersebut 

merupakan dana pihak ketiga. Oleh sebab itu semakin besar Dana Pihak Ketiga 

yang diterima semakin meningkat pula peranan bank dalam menyalurkan dana 

tersebut kepada pihak yang kekurangan dana dengan bentuk pemberian kredit. 

H1 : DPK berpengaruh terhadap jumlah penyaluran kredit pada PT. Bank 

Riau Kepri (periode 2004-2015) 

Pengaruh Loan To Deposit Ratio terhadap jumlah penyaluran kredit pada 

PT. Bank Riau Kepri (periode 2004-2015) 

Loan to Deposit Ratio digunakan sebagai rasio yang dapat menunjukan 

kerawanan satu kemampuan bank. dalam hal ini bank dituntut untuk menyediakan 

kemampuan dalam membayar kembali ketika deposan menarik kembali dananya. 

Sehingga mengakibatkan semakin tinggi LDR pada suatu bank maka akan 

mengakibatkan semakin rendahnya likuiditas yang bersangkutan karena jumlah 

dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar, sebaliknya 

jika semakin rendahnya LDR pada suatu bank maka akan mengakibatkan semakin 
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tingginya likuiditas yang bersangkutan. Hal ini menunjukan pengaruh pada 

kemampuan kredit pada suatu bank, karena jika semakin tinggi LDR yang ada 

maka kemampuan kemampuan kredit yang telah disalurkan oleh bank juga 

semakin tinggi dalam membayar kewajiban jangka pendeknya, dan sebaliknya 

jika semakin rendah LDR yang ada maka kemampuan kredit yang telah disalurkan 

oleh bank juga semakin rendah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. 

H2 : Loan to Deposit Ratio berpengaruh terhadap jumlah penyaluran kredit 

pada PT. Bank Riau Kepri (periode 2004-2015) 

Pengaruh Non Performing Loan terhadap jumlah penyaluran kredit pada 

PT. Bank Riau Kepri (periode 2004-2015) 

NPL atau kredit bermasalah adalah banyaknya peminjaman kredit yang 

mengalami kendala dalam melunasi kewajibannya. Jika NPL menunjukan 

kenaikan yang tinggi, maka tingkat kesehatan bank akan semakin menurun 

dengan nilai asset yang dimiliki. Resiko yang dihadapi bank merupakan resiko 

tidak terbayarnya kredit yang disebut dengan default risk atau resiko kredit. 

Meskipun resiko kredit tidak dapat dihindarkan, maka harus diusahakan dalam 

tingkat yang wajar berkisar antara 3% - 55% dari total kreditnya. Oleh sebab itu, 

jika NPL menunjukan nilai yang tinggi maka kinerja operasional pada bank 

tersebut akan menjadi terganggu, sehingga bank harus mengurangi pemberian 

kreditnya. pemantauan dari pihak bank juga sangat diperlukan setelah kredit 

tersebut disalurkan kepada para debitur. Hal ini ditujukan untuk 

meminimalisasikan resiko kredit yang terjadi. 
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H3 : Non Performing Loan berpengaruh terhadap jumlah penyaluran kredit 

pada PT. Bank Riau Kepri (periode 2004-2015) 

Pengaruh Return on Asset Terhadap jumlah penyaluran kredit pada PT. 

Bank Riau Kepri (periode 2004-2015) 

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Laba merupakan tujuan utama 

dalam usaha, termasuk dalam perusahaan perbankan. Alasan pencapaian laba 

perbankan dapat berupa kecukupan dalam memebuhi kewajiban pemegang saham, 

penilaian kinerja pimpinan, dan dapat meningkatkan daya tarik terhadap investor 

untuk menanamkan modalnya. ROA merupakan faktor internal dalam 

melaksanakan penyaluran kredit yang dapat digunakan untuk mengukur 

profitabilitas dalam perbankan. Laba yang tinggi membuat bank mendapat 

kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank untuk menghimpun 

modal yang lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan meminjamkan 

dengan lebih luas (Triasdini, 2010). Jika ROA dalam perbankan menunjukan nilai 

yang tinggi maka profitabilitas yang dimiliki semakin meningkat, sehingga 

kemampuan perbankan dalam melakukan penyaluran kredit juga dapat semakin 

meningkat. 

H6 : Return on Assets berpengaruh terhadap jumlah penyaluran kredit pada 

PT. Bank Riau Kepri (periode 2004-2015) 

Berdasarkan telaah pustaka dan diperkuat dengan penelitian terdahulu 

diduga bahwa DPK, loan to deposit ratio (LDR), (CAR), Non Performing Loan 

(NPL), (ROA) berpengaruh terhadap penyaluran kredit perbankan. Dengan 

demikian dapat dirumuskan kerangka pikir penelitian sebagai berikut : 
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Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

  

  

  

 

                                                                 

 X5 

2.12 Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang 

disajikan dalam bentuk pernyataan.Berdasarkan masalah pokok yang telah 

dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah. 

H1 = Diduga Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial berpengaruh positif  

signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit pada PT. Bank Riau 

Kepri (periode 2004-2015) 

H2 =Diduga Loan To Deposit Ratio (LDR) secara parsial berpengaruh 

positif signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit pada PT. Bank 

Riau Kepri (periode 2004-2015) 

H3= Diduga Non Performing Loan (NPL) secara parsial berpengaruh positif 

signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit pada PT. Bank Riau 

Kepri (periode 2004-2015) 

H4= Diduga Return on Asset (ROA) secara parsial berpengaruh positif 

signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit pada PT. Bank Riau 

Kepri (periode 2004-2015) 

 

DPK (X1) 

LDR (X2) 

NPL (X3) 

Kredit (Y) 

ROA (X4) 


