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2.1 Definisi Bank 

2.1.1  Bank 

Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 

pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak. 

Dalam booklet perbankan Indonesia tahun 2009 yang dimaksud dengan 

perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berdasarkan 

demokrasi ekonomi menggunakan prinsip kehati-hatian. 

Pengertian ini sesuai dengan Santoso (Latumaerissa, 2012:135), bank 

adalah suatu industri yang bergerak pada bidang kepercayaan yang 

menghubungkan debitur dan kreditur dana. Dari semua pengertian diatas dapat 

dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang 

bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan 

dalam bidang keuangan sehingga berbicara mengenai bank tidak akan terlepas 

dari masalah keuangan.  
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2.1.2 Jenis – jenis Bank 

Penggolongan bank tidak hanya berdasarkan jenis kegiatan usahanya, 

melainkan juga mencakup bentuk badan hukum, pendirian dan kepemilikan, segi 

status, cara menentukan harga, fungsi dan tujuan usahanya. 

a. Menurut kegiatan usaha 

Sesuai dengan UU No 10 Tahun1998 tentang Perubahan UU No. 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan jenis bank terdiri atas : 

1) Bank Umum, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara   

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. 

2)  Bank Perkreditan Rakyat Bank yang melaksanakan kegiatan usah 

secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. 

b. Dilihat dari segi kepemilikannya 

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang 

memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dilihat dari akte pendirian dan 

penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank 

dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah: 

1) Bank milik pemerintah, dimana baik akte pendirian maupun modalnya 

dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini 

dimiliki oleh pemerintah pula. 

2) Bank milik swasta nasional, bank jenis ini seluruh atau sebagian   

besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun 



 13 

didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk 

keuntungan swasta pula. 

3) Bank milik koperasi, kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh 

perusahaan yang berbadan hukum koperasi. 

4) Bank milik asing, bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada 

diluar negeri, bank milik swasta asing atau pemerintah asing. 

Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. 

5) Bank milik campuran, kepemilikan saham bank campuran dimiliki 

oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya 

secara mayoritas dipegang oleh Warga Negara Indonesia. 

c. Dilihat dari segi status  

Status bank yang dimaksud adalah:  

1) Bank devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi 

keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara 

keseluruhan. 

2) Bank non devisa, merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk 

melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat 

melaksanakan transaksi seperti bank devisa, dimana transaksi yang 

dilakukan masih dalam batas batas negara. 

d. Dilihat dari segi cara menentukan harga: 

1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional 
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2)  Bank yang berdasarkan prinsip syariah, aturan perjanjian berdasarkan 

hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana 

atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. 

e. Dilihat dari fungsi dan tujuan usahanya: 

1) Bank Sentral, adalah bank yang bertindak sebagaimana bankers bank 

pimpinan penguasa moneter, mendorong dan mengarahkan semua 

jenis bank yang ada. 

2) Bank Umum, adalah bank milik negara, swasta, maupun koperasi yang 

dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam 

bentuk giro, deposito, serta tabungan dan dalam usahanya terutama 

memberikan kredit jangka pendek. 

3) Bank Tabungan, adalah bank milik negara, swasta maupun koperasi 

yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan 

dalam bentuk tabungan sedangkan usahanya terutama memperbanyak 

dana dengan kertas berharga. 

4) Bank Pembangunan, adalah bank milik negara, swasta maupun 

koperasi yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima 

simpanan dalam bentuk deposito dan mengeluarkan kertas berharga 

jangka menengah dan panjang. 

2.1.3 Fungsi Bank  

Fungsi Bank menurut Siamat (2005: 276), diantaranya :  

a. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam 

kegiatan ekonomi  
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b. Menciptakan uang.  

c. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. 

Menawarkan jasa-jasa keuangan lain.  

2.1.4 Kegiatan Perbankan  

Menurut Kasmir (20015: 38), terdapat tiga jenis kegiatan perbankan di 

Indonesia yakni :  

a. Menghimpun dana dari masyarakat (funding)  

b. Menyalurkan dana kepada masyarakat (lending)  

c. Memberikan jasa-jasa lainnya (services) 

2.1.5 Bank Umum 

Dalam pasal 1 ayat 3 undang-undang No.10 tahun 1998 Bank umum 

adalah bank yang melaksanakan kegitan usaha secara konvensional dan atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu 

lintas  pembayaran. 

Berdasarkan defiinisi diatas ada beberapa fungsi lain dari bank umum 

selain fungsi pokok bank umum sebagai lembaga intermediasi. Menurut 

Latumaerissa (2012: 135) fungsi- fungsi tersebut antara lain : 

a. Agent of Trust 

Fungsi ini menunjukkan bahwa aktivitas intermediasi yang 

dilakukan oleh dunia perbankan dilakukan berdasarkan asas kepercayaan, 

dalm pengertian bahwa kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan oleh 

bank tentu harus didasari rasa percaya dari masyarakat atau nasabah 

terhadap kredibilitas dan eksistensi dari masing-masing bank, karena tanpa 
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ada rasa percaya masyarakat tidak akan menitipkan dananya di bank yang 

bersangkutan. 

b. Agent of Development 

Fungsi ini sangat berkaitan dengan tanggung jawab bank dalam 

menunjang kelancaran transaksi ekonomi yang dilakukan oleh setiap 

pelaku ekonomi. 

c. Agent of Service 

Industri perbankan adalah lembaga yang bergerak di bidang jasa 

keuangan maupun jasa nonkeuangan. Sebagai bank, di samping 

memberikan pelayanan jasa keuangan, kegiatan intermediasi yang selalu 

dilakukan, bank juga turut serta dalam memberikan jasa pelayanan yang 

lain seperti jasa transfer, jasa kotak pengaman, jasa penagihan dan inkaso.  

2.1.6 Sumber Dana Bank  

Sumber dana bank menurut Kasmir (2015:50) adalah usaha bank dalam 

menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana ini tergantung dari bank itu 

sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau lembaga lainnya. Hal ini sesuai 

dengan fungsinya bahwa bank adalah lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-

harinya adalah dalam bidang jual beli uang. Tentu saja sebelum menjual uang 

(memberikan pinjaman) bank harus lebih dulu membeli uang (menghimpun dana) 

sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank mencari keuntungan. 

Adapun sumber-sumber dana bank menurut Kasmir (2015:51) adalah 

sebagai berikut: 
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1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri 

Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. 

Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang 

sahamnya. 

Apabila saham yang terdapat dalam portepel belum habis 

terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencariannya 

dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham lama.  

Akan tetapi, jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, maka 

perusahaan dapat mengeluarkan saham baru dan menjual sahm baru 

tersebut di pasar modal. Disamping itu, pihak perbankan dapat pula 

menggunakan cadangan-cadangan laba yang belum digunakan. 

Secara garis besar dapat disimpulkan pencarian dana sendiri 

terdiri dari: 

a) Setoran modal dari pemegang saham 

b) Cadangan-cadangan bank, maksudnya adalah cadangan-cadangan 

laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang 

sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi 

laba tahun yang akan datang. 

c) Laba bank yang belum dibagi, merupakan laba yang memng belum 

 Dibagikan pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat

 dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu. 

d) Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar 
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 bunga yang relatif lebih besar daripada jika meminjam ke lembaga

 lain. 

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas  

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan 

operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu 

membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber 

ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya dan 

pencarian dana dari sumber ini paling dominan, asal dapat memberikan 

dana dan fasilitas menarik lainnya. Menarik dana dari sumber ini tidak 

terlalu sulit. Akan tetapi, pencarian sumber dana dari sumber ini relatif 

lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri. Adapun sumber dana 

dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk:  

a) Simpanan giro 

b) Simpanan tabungan 

c) Simpanan deposito 

Simpanan giro merupakan dana murah bagi bank, karena bunga 

atau balas jasa yang dibayar paling murah jika dibandingkan dengan 

simpanan tabungan dan simpanan deposito. Sedangkan simpanan 

tabungan dan simpanan deposito disebut dana mahal, hal ini disebabkan 

bunga yang dibayar kepada pemegangnya relatif lebih tinggi, 

dibandingkan jasa giro. 
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3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya 

Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank 

mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua 

diatas. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya 

hanya sementara waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sunber 

ini digunakan untuk membiayai atau mambayar transaksi-transaksi 

tertentu. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh:  

a) Kredit likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit yang 

diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami 

kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada 

pembiayaan sektor-sektor tertentu. 

b) Pinjaman antarbank (call money) biasanya pinjaman ini diberikan 

kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring didalam lembaga 

kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang 

relatif tinggi. 

c) Pinjaman dari bank-bank luar negeri, merupakan pinjaman yang 

dipinjam oleh perbankan dari pihak luar negri. 

d) Surat berharga pasar uang (SBPU), dalam hal ini pihak perbankan 

menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang 

berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan 
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2.2 Kredit  

2.2.1  Definisi Kredit 

Menurut Undang–undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang–

undang Nomor 14 Tahun 1992 menyebutkan bahwa, kredit adalah penyediaan 

uang atau tagihan berdasarkan pada persetujuan atau kesepakatan peminjam 

antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

kewajibannya setelah jangka waktu tertentu. Kewajiban tersebut berupa pokok 

pinjaman, bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Kredit berasal dari 

bahasa Yunani, credere, yang artinya adalah kepercayaan, istilah kredit 

mempunyai arti khusus, yaitu meminjamkan uang (atau penundaan pembayaran). 

Dapat diartikan pula bahwa debitur memperoleh kepercayaan dari bank untuk 

memperoleh dana dan menggunakan dana tersebut sebagaimana mestinya untuk 

mengembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.  

2.2.2  Fungsi Kredit 

  Menurut Kasmir (2015:83) ada beberapa fungsi kredit yaitu: 

1. Untuk meningkatakan daya guna uang 

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 

3. Untuk meningkatkan daya guna barang 

4. Untuk meningkatkan peredaran  barang 

5. Sebagai stabilitas ekonomi 

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha 

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan  

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional 
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2.2.3 Manfaat Kredit 

Menurut Kasmir (2015 : 97) mamfaat kredit dapat digolongkan menjadi 

empat golongan yaitu : 

1. Manfaat kredit bagi bank 

a) Kredit yang diberikan bank kepada nasabah akan mendapatkan 

balas jasa berupa bunga. 

b) Pendapatan bunga bank berpengaruh pada peningkatan 

profitabiltas bank. 

c) Pemberian kredit secara sinergi akan memasarkan produk lain 

seperti produk dana dan jasa. 

d) Kegiatan kredit dapat mendorong peningkatan kemampuan 

pegawai untuk memahami lebih secara terinci aktivitas usaha para 

debitur, dan memiliki kehlian dari beberapa usaha nasabah dan ini 

juga merupakan aset bagi bank. 

2.    Manfaat kredit bagi debitur 

a)  Dengan adanya kegiatan kredit ini akan meningkatkan usaha 

nasabah bisa berguna untuk menambah modal usaha nasabah dan 

juga dapat memperluas volume usaha. 

b)   Biaya kredit bank biasanya murah. 

c)   Bank menyediakan berbagai jenis kredit sehingga debitur dapat     

memilih jenis kredit sesuai kegunaannya. 

d) Jangka waktu kredit bisa disesuaikan dengan keadaan nasabah 

dalam kemampuan membayar atau melunasi hutamgnya sehingga 

dibiur dapat mengestimasikan keuangan dengan tepat. 
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3.   Manfaat kredit bagi pemerintah 

a) Kredit dapat digunakan sebagai alat mendorong pertumbuhan 

ekonomi. 

b) Kredit bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter. 

c) Kredit dapat memberikan lapangan kerja dan meningkatkan 

pendapatan masyarakat. 

d) Secara tidak langsung kredit dapat meningkatkan pendapatan 

negara. 

4. Manfaat bagi masyarakat luas 

a) Mengurangi tingkat pengangguran 

b) Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu. 

c) Penyimpanan dana akan mendapat bunga lebih tinggi dari bank bila 

bank dapat meningkatkan keuntungannya. 

2.2.4 Jenis- jenis Kredit 

Kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan untuk masyarakat 

terdiri dari berbagai jenis. 

Secara umum jenis- jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain 

sebagai berikut (Kasmir,2014: 90) : 

1. Dilihat dari segi kegunaan  

a. Kredit investasi 

Biasanya digunakan untuk perluasan usaha atau membangun 

proyek/ pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitas. Contohnya: 

umtuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. 
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b. Kredit modal kerja 

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam 

operasionalnya. Contohnya: untuk membeli bahan baku, membayar 

gaji pegawai atau biaya lainnya yang terkait dengan proses produksi 

perusahaan. 

2. Dilihat dari segi tujuan kredit 

a. Kredit produktif  

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau 

produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan 

barang atau jasa.  

b. Kredit konsumtif 

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. 

Dalam kredit ini tidak ada petambaahan barang dan jasa yang 

dihasilkan, karena memang untuk digunkan atau dipakai oleh 

seseorang atau badan usaha. 

c.  Kredit perdagangan  

Kredit  yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk 

membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari 

hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan 

kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli 

barang dalam jumlah besar. 
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3.  Dilihat dari segi jangka waktu  

 a.  Kredit jangka pendek  

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 

satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk 

keperluan modal kerja. 

 b.  Kredit jangka menengah  

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai 

dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi . 

c.  Kredit jangka  panjang 

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling 

panjang. Kredit  jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 

tahun atau 5 tahun. 

2. Dilihat dari segi sektor usaha 

a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor 

perkebunan atau pertanian rakyat. 

b. Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya 

peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi. 

c. Kredit industry, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, 

menengah atau besar. 

d. Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayainya 

biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau 

timah. 
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e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk 

membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa 

kredit untuk para mahasiswa. 

f. Kredit profesi, diberikan kepada para profesional seperti, dosen, 

dokter atau pengacara. 

g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau 

pembelian perumahaan. 

h. Dan sektor- sektor lainnya.  

2.2.5 Tingkat Kolektibilitas Kredit (Collectability Credit) 

Bank Indonesia yang juga disebut sebagai the last of resort dalam surat 

keputusan Direksi Bank Indonesia No 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 

1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif pasal 6 ayat 1 membagi tingkat 

kolektabilitas kredit ke dalam 5 jenis (Fahmi,2014: 95), yaitu; 

1. Kredit lancar 

2. Kredit dalam perhatian khusus 

3. Kredit kurang lancar 

4. Kredit keraguan, dan  

5. Kredit macet 

2.2.6 Unsur-unsur pemberian kredit 

Adapun unsur- unsur  terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit  

menurut Kasmir, 2015: 275 adalah sebagai berikut : 
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a. Kepercayaan  

Kepercayaan artinya bahwa bank percaya nasabah akan 

mengembalikan kredit yang diberikan. Dasar pertimbangan yang 

diberikan oleh bank adalah iktikad baik nasabah, yaitu adanya kemauan 

untuk membayar. Bagi nasabah dalam hal ini berarti nasabah 

memperoleh kepercayaan dan juga memiliki kemampuan untuk 

membayar kewajibannya. 

b. Kesepakatan 

Kesepakatan antar penjual dan pembeli yang dituangkan dalam  

perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan  

kewajiban masing-masing pada saat kredit disetujui bank dan akan 

dikucurkan. 

c. Jangka Waktu  

Masa pengembalian kredit yang telah disepakati dan bisa 

berjangka panjang maupun jangka pendek.  

d. Risiko  

Risiko tak tertagihnya pemberian kredit, semakin panjang jangka 

waktu yang diberikan atas pengembalian kredit maka risiko yang 

ditanggung semakin besar. Untuk menutupi risiko yang mungkin akan 

terjadi, bank biasanya mensyaratkan suatu jaminan yang nilainya lebih 

tinggi dari kredit yang akan diberikan, ataupun bank dapat juga dengan 

menjaminkan lewat asuransi untuk mengalihkan risiko kerugian yang 

mungkin timbul. 
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e. Balas Jasa  

Keuntungan atas pemberian kredit yang dikenal dengan nama 

bunga, dan merupakan keuntungan bank. Bank dengan prinsip syariah 

akan ditentukan dengan sistem bagi hasil. 

2.2.7 Prinsip Kredit 

Prinsip kehati-hatian terdapat pada pasal 2 UU No. 7 tahun 1992 tentang 

perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 menegaskan 

bahwa perbankan indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi 

ekonomi dengan menggunakan prinsip kahati-hatian. Pengertian prinsip kehati-

hatian adalah prinsip pengendalian risiko malalui penerapan peraturan perundang-

undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten. Penilaian kredit oleh bank 

dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinn tentang 

nasabahnya, seperti melalui prosedur yang benar. 

1) Penilaian Kredit  

Menurut Kasmir 2015: 286, Biasanya kriteria penilaian yang 

harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar 

menguntungkan dilakukan dengan analisis 7P dan 5C. Penilaian kredit 

dilakukan dengan meggunakan 7P yaitu: 

a. Personality 

Yaitu menilai nasabah dari segi kpribadiannya atau tingkh 

laku sehari hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup 

sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi 

masalah. 
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b. Party 

Yaitu mengklasifikasi nasabah kedalam klasifikasi tertentu 

berdasarkan modal, loyalitas dan karakter sehingga nasabah dapat 

digolongkan kegolongan tertentu. 

c. Purpose 

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil 

kredit, termasuk jenis kredit yang diambil.  

d. Prospect 

Untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang, 

menguntungkan atau tidak. Hal ini penting jika mengingat suatu 

kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospect bukan hanya bank 

yang rugi tetapi juga nasabah. 

e. Payment 

Yaitu pengukuran bgaimana cara nasabah tersebut 

mengembalikan kredit atau pinjamannya atau dari mana saja sumber 

untuk pengembalian kredit tersebut. 

f. Profitability 

Yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah 

dalam mencari laba, profitabilitas diukur dari periode ke periode, 

apakah tetap sama atau meningkat bahkan dengan tambahan kredit 

tersebut. 
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g. Protection 

Tujuan penilaian ini adalah bagaiman menjaga agar usaha 

dan jaminan mendapatkan perlindungan, perlindungan dapat 

dilakukan dengan berupa jaminan barang, orang dan asuransi. 

Penilaian kredit dengan 5C yaitu: 

a. Character 

Adalah suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang – 

orang yang akan diberikan kredit benar- benar dapat dipercaya, hal 

ini dapat tercermin dari latar belakang nasabah dan sifat nasabah. 

b. Capacity 

Yaitu penilaian untuk menilai nasabah dalam kemampuannya 

dalam bidang bisnis yang akan dihubungkan dengan pendidikannya, 

kemampuan bisnis juga dinilai dari kemampuannya dalam 

memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah, dan juga 

melihat kemampuannya tentang bisnisnya, maka hal itu akan terlihat 

kemampuannya dalam mengembalikan kredit.  

c. Capital 

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari 

laporan keuangan, dengan melakukan pengukuran seperti likuiditas, 

solvabilitas. Dan modan juga dilihat dari mana sumber modal yang 

sekarang ini. 
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d. Collateral 

Penilaian terhadap jaminan yang diberikan calon nasabah 

baik yabg bersifat fisik ataupun nonfisik, jaminanan hendaknya 

melebihi jaminan kredit yang diberikan. 

e. Condition 

Dalam menilai suatu kredit hendaknya juga dinilai kondisi 

ekonomi dan politik sekarang dan mas yang akan datang sesuai 

sektor masing- masing. 

Perhitungan jumlah kredit: 

Data sampel jumlah kredit akan ditransformasikan kedalam bentuk Ln 

(logaritma natural) untuk menghindari distribusi data yang tidak normal karena 

selisih jumlah kredit tiap bank yag terlampau besar. Dengan rumus (SEBI 

No.6/23/DPNP 31 Mei 2004) : 

Jumlah penyaluran kredit = Ln ( Jumlah kredit yang disalurkan) 

 

2.3 Kredit menurut Pandangan Islam 

Dalam islam manusia wajib untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki 

guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Islam juga menganjurkan kepada 

manusia bahwa Allah tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja 

tetapi kepada siapa yang bekerja keras. Dasar hukum kredit dalam Islam adalah 

Firman Allah S.W.T : 

 Q.S Al-Baqarah: 212 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman jika kalian semua melakukan 

utang- piutang sampai waktu yang telah ditentukan, maka 

tulislah  

 Ayat ini mengisyaratkan akan perlunya menulis utang- piutang 

dengan alasan khawatir lupa, yang nantinya bisa menyebabkan 

perselisihan, disisi lain ayat ini juga menunjukkan bahwa menulis utang- 

piutang itu mempunyai ketetapan hukum syariah. Maksudnya disini, 

transaksi kredit (cicilan) itu mempunyai arti transaksi yang merubah harga 

menjadi utang di pihak pembeli. 

 Q.S An-Nisa : 58 

                               

                        

 

Artinya:  Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. 

 

Pinjaman atau utang dapat dibagi kedalam dua jenis yaitu : 

1. Pinjaman yang tidak menghasilkan yaitu pinjaman yang dilakukan 

untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari 

2. Pinjaman yang menghasilkan yaitu pinjaman yang dibutuhkan 

seseorang untuk menjalankan suatu usaha.  
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2.4   Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Dana pihak ketiga adalah sumber dana bank yang berasal dari masyarakat 

yang dapat digunakan oleh bank untuk disalurkan kenasabah dalam bentuk kredit 

yang akan memberikan keuntungan bagi bank, dan juga pendapan bagi pihak 

ketiga yang memiliki dana tersebut. Dana- dana yang dihimpun bank dari 

masyarakat dapat berbentuk : 

2.4.1 Tabungan 

2.4.1.1 Definisi Tabungan 

Tabungan menurut Undang-Undang perbankan nomor 10 tahun 1998 

adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat 

tertentu yang disepakati  tetapi tidak dapat ditarik dengan cek,bilyet giro dan atau 

lainnya yang dipersamakan dengan itu.  

Ditinjau dari sisi bank, penghimpun dana melalui tabungan termasuk lebih 

murah dari pada deposito tapi lebih mahal dibandingkan giro. 

2.4.1.2 Sarana Penarikan Tabungan 

Menurut Kasmir (2015:65), ada beberapa alat penarikan tabungan, 

tergantung bank masing-masing dan dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara 

bersama. Alat penarikan tabungan menurut sebagai berikut: 

a. Buku tabungan 

Buku tabungan dipegang oleh nasabah, dimana berisi catatan 

saldo tabungan, penarikan, penyetoran dan pembebanan-pembebanan 

yang mungkin terjadi. Buku ini digunakan saat penarikan sehingga 

langsung dapat mengurangi saldo yang ada dibuku tabungan tersebut. 
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b. Slip penarikan 

Merupakan formulir penarikan dimana nasabah cukup menulis 

nama nasabah, nomor rekening, nominal penarikan dan tanda tangan 

nasabah untuki menarik sejumlah uang, dan biasanya formulir ini 

digunakan bersamaan dengan buku tabungan.. 

c. Kartu yang terbuat dari plastik 

Yaitu sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat 

digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik bank 

maupun di mesin Automated Teller Machine (ATM). Mesin ATM ini 

biasanya tersebar ditempat-tempat yang strategis. 

d. Kombinasi 

Yaitu penarikan tabungan dapat dilakukan kombinasi antara buku 

tabungan dengan slip penarikan. 

2.4.2 Giro 

2.4.2.1 Definisi Giro 

Giro Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998, Giro adalah simpanan 

yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet 

giro, sarana perintah lainnya  atau dengan pemindah bukuan.penarikan tunai 

dilakukan menggunakan cek dan penarikan non tunai menggunakan bilyet giro. 

Nasabah dapat melakukan pembayaran sewaktu-waktu tanpa harus berisiko 

menggunakan uang tunai dalam jumlah besar, tanpa harus datang langsung ke 

bank, dan tanpa harus menunggu tanggal jatuh tempo tertentu. 
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Jadi, Giro adalah simpanan nasabah kepada bank penyimpan dana yang 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunkan alat- alat penarikan 

dana  yang telah ditentukan. 

2.4.2.2 Sarana Penarikan Dana yang Tertanam Direkening Giro  

Sarana penarikan yang digunakan untuk menarik rekening Giro menurut 

Kasmir (2015:57) sebagai berikut: 

a. Cek (cheque) 

Cek adalah surat perintah untuk mengdakan pembayaran 

sejumlah uang tanpa syarat kepada bank yang memelihara rekening giro 

nasabah tersebut, untu membayar sejumlah uang kepada hak yang 

disebutkan didalamnya atau kepada pemegang cek tersebut.  

b. Bilyet giro (BG) 

Bilyet giro adalah surat perintah nasabah kepada bank yang 

memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindah bukukan 

sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima 

yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank lainnya.  

c. Alat pembayaran lain  

Adalah surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis 

pada kertas   yang ditandatangani oleh pemegang rekening atau kuasanya 

untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain pada bank 

yang sama atau bank lain. 
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2.4.3 Deposito  

2.4.3.1 Definisi Deposito  

Menurut UU No 10 tahun 1998 deposito adalah simpanan yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian 

nasabah penyimpan dengan bank. Penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu 

tertentu maksudnya adalah jika nasabah atau deposan menyimpan uangnya untuk 

jangka waktu 3 bulan maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka 

waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo. Simpanan 

deposito menurut Kasmir (2015:69) merupakan simpanan jenis ketiga yang 

dikeluarkan oleh bank, berbeda dengan dua jenis simpanan sebelumnya dimana 

simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang 

dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari.  

Jadi, deposito merupakan salah satu bentuk simpanan nasabah yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu 

sesuai tanggal yang diperjanjikan atau pada tanggal jatuh tempo. 

2.4.3.2 Sarana untuk Menarik Simpanan Deposito  

Sarana atau alat untuk menarik uang yang disimpan pada deposito sangat 

tergantung dari jenis depositonya, artinya setiap jenis deposito mengandung 

beberapa perbedaan sehingga diperlukan sarana yang berbeda pula. Sebagai 

contoh untuk deposito berjangka menggunakan bilyet deposito sedangkan untuk 

sertifikat deposito menggunakan sertifikat deposito. 

2.4.3.3 Macam-macam Deposito 
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Macam macam deposito yang ada di Indonesia, menurut Kasmir (2015:70) 

sebagai berikut: 

a. Deposito berjangka 

Merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu 

tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai 1,2,3,6,12,18 

sampai dengan 24 bulan.  

b. Sertifikat Deposito 

Merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2,3,6 

dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk 

sertifikat dan dapat diperjual belikan atau dipindah tangankan kepada 

pihak lain. 

c. Deposito on call 

Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal tujuh hari 

dan paling kurang dari satu bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya 

dalam jumlah yang besar misalnya 50 juta rupiah (tergantung bank yang 

bersangkutan). 

2.4.3.4 Manfaat Penempatan Deposito 

 Manfaat penempatan deposito menurut Latumaerissa (2012:251), seperti 

diketahui bahwa simpanan deposito merupakan sumber dana yang paling mudah 

diperoleh dari masyarakat. Oleh karena itu ada beberapa bentuk manfaat yang 

diterima oleh kedua pihak, baik bank maupun masyarakat:  

1. Keuntungan bagi Bank 
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Bank dapat mengelola dana deposito tersebut secara maksimal 

untuk menghasilkan keuntungan bagi bank, berkaitan dengan massa 

waktu atau jangka waktu dana deposito sudah ditetapkan sehingga bagi 

bank mudah untuk diprediksi.  

2. Keuntungan bagi nasabah 

Keuntungan bagi masyarakat adalah tingkat bunga yang relatif 

tinggi serta bunganya dapat dimanfaatkan secara pasti bulannya. Bagi 

masyarakat bank adalah tempat penyimpanan atau penitipan dana yang 

aman dan menguntungkan, dan deposan dapat memperoleh keuntungan 

lain selain perolehan bunga, misalnya deposito tersebut dapat dijadikan 

jaminan kredit atau di C3-kan.keuntungan yang lain khusus sertifikat 

deposito, deposan dapat lebih mendapatkakn kepastian pembayaran 

dalam transaksi dagang karena warkat ini dijamin oleh bank untuk 

kepastian pembayaran data penguangannya. 

Menurut Dendawijaya (2015) mengatakan bahwa dana yang 

dihumpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling 

diandalkan oleh bank yang bisa mencapai 80- 90% dari seluruh dana 

yang dikelola oleh bank untuk ditempatkan pada pos- pos yang 

menghasilkan pendapatan bagi bank, salah satunya dalam bentuk kredit. 

Pengukuran dana pihak ketiga dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus (SEBI No.6/23/DPNP 31 Mei 2004): 

   Dana Pihak Ketiga = 
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2.5 Non Performing Loan (NPL) 

Kredit bermasalah atau problem loan dapat diartikan sebagai pinjaman 

yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan atau faktor 

eksternal di luar kemampuan kendali debitur (Siamat, 2015: 358). Menurut surat 

edaran BI No. 3/30DPNP tanggal 14 Desember 2001, Non Performing Loan 

(NPL) diukur dari rasio perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total 

kredit yang diberikan. Rasio ini digunakan oleh bank dengan sistem konvensional 

karena menggunakan prinsip kredit (loan). Kualitas kredit suatu bank dikatakan 

buruk apabila rasio ini semakin tinggi karena dengan tingginya rasio ini modal 

bank akan terkikis karena harus menyediakan pencadangan yang lebih besar. 

Kredit bermasalah atau macet yang  terjadi secara tiba- tiba tanpa adanya 

serangkaian tanda maupun sinyal sangat langka, bank dapat mendeteksi dari 

variabel- variabel dalam penetapan kolektibilitas yang didasarkan pada kriteria 

tunggakan utang pokok dan bunga serta cerukan (overdraft) (Taswan, 2010:453). 

Indikator lain yang terjadi karena kredit bermasalah adalah sebagai berikut : 

1.  Perputaran piutang dan persediaan menurun, penurunan current ratio, 

peningkatan aktiva tetap lebih besar daripada lancarnya, ekspansi yang 

berlebihan, ada penundaan pembayaran utang. 

2.  Penggunaan kredit  yang tidak sesuai dengan tujuan yang disepakati 

3.  Ketidakmampuan membayar pajak. 

4.  Terjadi likuidasi anak perusahaan debitur oleh bank lain. 

5.  Rekening simpanan debitur ditarik dalam jumlah besar atau ditarik 

sekaligus. 
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Jika tingkat NPL tinggi menandakan tingkat kredit bermasalah atau macet 

tinggi, dengan tingginya kredit bermasalah maka akan berdampak pada kinerja 

keuangan seperti perputaran kas yang tidak lancar, sehingga bank akan kesulitan 

dalam menyalurkan kreditnya kepada masyarakat dengan jumlah besar.  

Bank Indonesia menetapkan kriteria rasio NPL net di bawah 5%. Sesuai 

dengan SEBI No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004. 

Besaran rasio NPL dapat dihitung dengan rumus : 

    
                       

                            
        

 

2.6 Loan To Deposit Ratio (LDR) 

Menurut Kasmir (2015:225) Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan 

dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. 

Menurut Dendawijaya (2005), loan to deposit ratio adalah rasio antara besarnya 

seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana 

dari berbagai sumber. 

Jadi, loan to deposit ratio (LDR) merupakan rasio yang menunjukkan 

perbandingan antara jumlah kredit yang disalurkan bank terhadap jumlah dana 

bank yang berasal dari pihak ketiga (DPK). Dalam penelitian Dwi Fajar Febrianto 

(2013) besarnya loan to deposit ratio menurut  peraturan pemerintah maksimum 

adalah 110%. Banyaknya kredit yang diberikan akan sangat dipengaruhi oleh dana 

yang diterima oleh bank, sehingga pada akhirnya akan berpengaruh pada besar 

kecilnya rasio LDR ini. Kondisi bank akan relatif tidak likuid manakala bank 
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meminjamkan seluruh dananya dengan ditujukan oleh rasio LDR yang tinggi. 

Namun sebaliknya, jika rasio ini rendah ini menunjukkan bahwa bank dalam 

kondisi likuid dengan kelebihan kapasitsas dana yang siap untuk dipinjamkan. 

Rumus untuk mencari loan to deposit ratio (SEBI No.6/23/DPNP 31 Mei 

2004)  sebagai berikut : 

Loan to Deposit Ratio =
                           

                       
      

Oleh karena itu, rasio ini juga dapat memberi isyarat apakah suatu 

pinjaman masih dapat mengalami ekspansi atau sebaliknya harus dibatasi 

(Latumaerissa, 2005:23). 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu Mengenai Jumlah Penyaluran Kredit 

No Peneliti Judul Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dwi Fajar 

Febrianto. 2013. 

Jurnal Sosial dan 

Politik. Universitas 

Diponegoro. 

Semarang 

Analisis Pengaruh 

Dana Pihak 

Ketiga, LDR, 

NPL, CAR, ROA, 

Dan BOPO 

Terhadap Jumlah 

Penyaluran Kredit  

(Studi Pada Bank 

Umum Yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia  

Periode Tahun 

2009-2012) 

Y= Kredit 

 

X1= DPK 

X2 = LDR 

X3 = NPL 

X4 = CAR 

X5 = ROA 

X6 = BOPO 

  

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa dana 

pihak ketiga dan 

loan to deposit 

ratio (LDR) 

berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap jumlah 

penyaluran 

kredit. 

Sedangkan non 

performing loan 

(NPL), capital 

adequacy ratio 

(CAR), return on 

assets (ROA), 

dan beban 

operasional 
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No Peneliti Judul Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

terhadap 

pendapatan 

operasional 

(BOPO) tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap jumlah 

penyaluran 

kredit. 

2. Annisa Intan 

Noorani, Agus 

Hermani Ds dan 

Saryadi. 2014. 

Jurnal Sosial dan 

Politik. Universitas 

Diponegoro. 

Semarang 

Pengaruh Capital 

Adequacy Ratio 

(CAR), Loan To 

Deposit Ratio 

(LDR), Operating 

Expences To 

Operating Income 

Ratio (BOPO) Dan 

Non Performing 

Loan (NPL) 

Terhadap 

Penyaluran Kredit 

(Studi Pada 

Perusahaan 

Perbankan Yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 

Periode 2008-

2012) 

Y=Kredit  

 

X1= CAR 

X2 = LDR 

X3= BOPO 

X4= NPL 

 Hasil penelitian 

ini menunjukkan  

CAR (Capital 

Adequacy Ratio) 

secara signifikan 

dan negatif 

memiliki 

pengaruh 

terhadap jumlah 

penyaluran  

kredit, LDR 

(Loan to Deposit 

Ratio) secara 

signifikan dan 

negatif tidak 

memiliki 

pengaruh 

terhadap jumlah 

penyaluran 

kredit, Operating 

Expences To 

Operating 

Income Ratio 

(BOPO) secara 

signifikan dan 

negatif memiliki 

pengaruh 

terhadap jumlah 

penyaluran 

kredit, NPL (Non 

Performing 

Loan) secara 

signifikan tidak 

memiliki 

pengaruh 

terhadap jumlah 

penyaluran 

kredit.  Secara 

simultan terdapat 
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No Peneliti Judul Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

pengaruh yang 

signifikan antara 

Capital 

Adequacy Ratio 

(CAR), Loan To 

Deposit Ratio 

(LDR), 

Operating 

Expences To 

Operating 

Income Ratio 

(BOPO) Dan 

Non-Performing 

Loan (NPL) 

Terhadap 

Penyaluran 

Kredit 

perusahaan 

perbankan yang 

terdaftar di BEI. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nathasa Sekar 

Primasari, dan M. 

Kholiq Mahfud. 

2015. Jurnal 

Manajemen. 

Universitas 

Diponegoro. 

Semarang 

Pengaruh Capital 

Adequacy Ratio 

(CAR), Return On 

Asset (ROA), Dana 

Pihak Ketiga 

(DPK), Non 

Performing 

Loan (NPL) Dan 

Net Interest 

Margin (NIM) 

Terhadap 

Penyaluran Kredit 

Perbankan. 

Y=Kredit 

 

X1 = CAR 

X2 = ROA 

X3 = DPK 

X4= NPL 

X5= NIM 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

variabel CAR 

dan 

ROA memiliki 

pengaruh yang 

negatif dan 

signifikan 

terhadap kredit 

perbankan, 

variabel 

DPK dan NIM 

memiliki 

pengaruh yang 

positif dan 

signifikan 

sedangkan 

variabel NPL 

memiliki 

pengaruh yang 

negatif tetapi 

tidak signifikan. 

4. 

 

 

 

 

 

Nurul Fitriyani. 

2016. Jurnal 

Manajemen. 

Universitas Dian 

Nuswantoro. 

Semarang 

Pengaruh Produk 

Domestik Regional 

Bruto, Dana Pihak 

Ketiga, 

Dan Rasio 

Keuangan 

Y=Kredit 

 

X1= PDB 

X2=  DPK 

X3= CAR 

X4= NPL 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

PDB  dan dana 

pihak ketiga 

berpengaruh 

positif dan 
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No Peneliti Judul Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gede Andi, S.D, 

Made Arie W. dan 

Anantawikrama 

T.A  2017. Jurnal 

Akuntansi.  

Universitas 

Pendidikan 

Ganesha. Singaraja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terhadap 

Penyaluran Kredit 

Pada 

Perusahaan 

Perbankan Yang 

Terdaftar Di BEI 

Periode Tahun 

2011-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Capital 

Adequacy Ratio 

(CAR), Non 

Performing Loan 

(NPL), Produk 

Domestik Bruto 

(PDB), Dan Return 

On Asset (ROA) 

Terhadap 

Penyaluran Kredit 

Perbankan  

(Studi Empiris 

Pada Perusahaan 

Perbankan Yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 

Periode 2013 - 

2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y=Kredit 

 

X1= CAR 

X2= NPL 

X3= PDB 

X4= ROA 

 

signifikan 

terhadap 

penyaluran 

kredit,rasio 

keuangan yang 

diukur 

menggunakan 

capital Adequacy 

ratio dan non 

performing loan 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

penyaluran 

kredit. 

 

 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa Capital 

Adequacy Ratio 

(CAR) 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap 

penyaluran 

kredit, Non 

Performing Loan 

(NPL) 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap 

penyaluran 

kredit, Produk 

Domestik Bruto 

(PDB) 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

penyaluran 

kredit, Return On 

Asset (ROA) 

berpengaruh 

positif dan 
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No Peneliti Judul Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

signifikan 

terhadap 

penyaluran kredit 

dan Capital 

Adequacy Ratio 

(CAR), Non 

Performing Loan 

(NPL), Produk 

Domestik Bruto 

(PDB), dan 

Return On Asset 

(ROA) secara 

simultan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

penyaluran 

kredit. 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denisa Mairani. 

2017. Skripsi. 

Universitas Islam 

Negeri Sultan 

Syarif Kasim. 

Pekanbaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis fakor- 

faktor yang 

mempengaruhi 

jumlah pemberian 

kredit perbankan 

studi empiris pada 

BPR di Kota 

Pekanbaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y=Kredit  

 

X1= Kebijakan 

pemerintahan 

X2= Suku Bunga 

Kredit  

X3 = LDR 

X4 = NPL 

X5 = BOPO 

X6= Kredit 

Usaha Rakyat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

LDR 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap jumlah 

pemberian kredit. 

NPL berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap jumlah 

pemberian kredit. 

BOPO 

berpengaruh 

positif dan tidak 

signifikan 

terhadap jumlah 

pemberian kredit, 

suku bunga kredit 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap jumlah 

pemberian kredit 

dan kebijakan 

pemerintah 

berpengaruh 

negatif dan 
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No Peneliti Judul Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 
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Ida Ayu A.R dan 

Ni Ketut 

Purnawati. 2017. 

Jurnal Manajemen. 

Universitas 

Udayana. Bali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tri Sutarti. 2017. 

Skripsi. 

Universitas Negeri 

Yogyakarta. 

Yogyakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor – Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Kredit Pada Bank 

Umum Swasta 

Nasional (BUSN) 

Devisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinan 

Penyaluran Kredit 

Modal Kerja  

Perusahaan 

Perbankan Yang 

Terdaftar  

Di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y=Kredit  

 

X1= DPK 

X2= SBI 

X3= CAR  

X4= NPL 

X5=Tingkat 

Suku Bunga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y=Kredit  

 

X1= DPK 

X2= NPL 

X3= ROA 

X4= CAR 

 

signifikan 

terhadap jumlah 

pemberian kredit 

BPR. 

 

 

 

 

 

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa  

 DPK 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap Kredit. 

SBI berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap kredit. 

Sementara CAR, 

NPL dan Tingkat 

Suku Bunga 

Kredit 

berpengaruh 

positif dan tidak 

signifikan 

terhadap Kredit 

 

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukkan 

Dana Pihak 

Ketiga (DPK) 

dan Capital 

Adequacy Ratio 

(CAR) 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

penyaluran 

Kredit Modal 

Kerja. Non 

Performing Loan 

(NPL) dan 
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No Peneliti Judul Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Return On Assets 

(ROA) tidak 

berpengaruh 

terhadap 

penyaluran 

Kredit Modal 

Kerja.  

Sumber : Data Olahan 

2.8 Kerangka Konseptual 

Dari landasan teori yang diuraikan diatas, kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 

Variabel Independen     Variabel Dependen 

 

 

H1 

H2 

H3 

    

 

 

     

   : Parsial  

   : Simultan  

 Berdasarkan beberapa teori dan hasil pembahasan penelitian terdahulu, 

maka dibuat model kerangka pemikiran seperti diatas. Pada kerangka pemikiran 

tersebut peneliti memilih tiga faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit yaitu, 

Dana Pihak 

Ketiga (DPK) 

Non Performing 

Loan (NPL) 

Loan to Deposit 

Ratio (LDR) 

Jumlah 

Penyaluran 

Kredit 
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DPK, NPL dan LDR. Alasan memilih tiga variabel independen tersebut karena 

variabel ini sering digunakan dalam penelitian terdahulu serta memiliki pengaruh 

terhadap penyaluran kredit. 

2.9 Hipotesis Penelitian  

2.9.1  Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Jumlah Penyaluran Kredit 

 Dana pihak ketiga atau DPK adalah sumber dana bagi sebuah lembaga 

keuangan yang dihimpun dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana untuk 

disalurkan kepada masyarakat yang kekurangan dana dalam bentuk kredit. 

Semakin besar pula dana yang di peroleh pihak bank untuk disalurkan secara 

kredit kepada pihak yang membutuhkan dana tersebut.  

Dalam Penelitan yang dilakukan oleh Dwi F. F. (2013), Nathasa S.P dan 

M Kholiq Mahfud (2015) dan Nurul Fitriyani (2016) yang memberikan hasil 

bahwa dana pihak ketiga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap jumlah penyaluran kredit.  

Berdasarkan penjelasan teori diatas dan hasil penelitian terdahulu, maka 

hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :  

H0 : Dana Pihak Ketiga tidak  berpengaruh terhadap jumlah penyaluran kredit. 

H1 : Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap jumlah penyaluran  kredit. 
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2.9.2  Pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap Jumlah Penyaluran 

Kredit 

Kredit bermasalah (NPL) dapat diartikan sebagai pinjaman yang diberikan 

bank kepada nasabah yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor 

kesengajaan dan faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur (Siamat, 

2004:358). Maksudnya, ketidakmampuan nasabah dalam membayar hutangnya 

kepada pihak bank. Padahal besarnya modal sangat mempengaruhi besarnya 

penyaluran kredit yang dilakukan bank. Semakin kecil NPL maka semakin kecil 

pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank. Sedangkan nilai NPL yang 

tinggi maka semakin tinggi pula risiko kerugian yang dialami bank akibat kredit 

yang diberikan bank bermasalah. Oleh karena itu, modal bank akan terkikis 

sehingga dana yang disalurkan melalui kredit akan mengalami penurunan 

sehingga pihak bank akan lebih berhati- hati dan selektif dalam menyalurkan 

kredit.  

Dalam  penelitan yang dilakukan oleh Made Niteriasihani, Wayan Cipta 

dan Wayan Suwendra (2016) bahwa Non performing Loan (NPL) berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit dan Denisa Mairani 

(2017) bahwa Non Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap jumlah penyaluran kredit. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Dwi Fajar Febrianto (2013) dan Tri Sutarti (2017) bahwa Non Performing 

Loan (NPL) tidak berpengaruh terhadap jumlah penyaluran kredit. 

Berdasarkan penjelasan teori diatas dan hasil penelitian terdahulu , maka 

hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : 
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H0 : Non Performing Loan (NPL) tidak berpengaruh terhadap jumlah 

penyaluran kredit 

H2 : Non Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif terhadap jumlah 

penyaluran kredit. 

 

2.9.3  Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) Terhadap Jumlah Penyaluran 

Kredit  

Menurut Dendawijaya (2005) menyatakan bahwa Loan to Depostit Ratio 

(LDR) merupakan rasio yang membandingkan antara jumlah kredit yang 

disalurkan oleh bank dengan dana yang dihimpun oleh bank. Peningkatan LDR 

tiap tahunnya menunjukkan bahwa jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai 

kredit semakin besar. Jika bank mempunyai LDR yang sangat tinggi, maka bank 

akan mempunyai risiko tidak tertagihnya pinjaman yang tinggi pada titik tertentu 

bank akan mengalami kerugian.  

Penelitian yang dilakukan oleh  Dwi Fajar Febrianto (2013)  dan  

Kharisma C.A dan Sri Murtiasih (2017)  yang memberikan hasil bahwa Loan to 

Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah 

penyaluran kredit. Sedangkan dalam penelitian Annisa Intan Noorani, Agus 

Hermani DS dan Saryadi (2014) tidak berpengaruh terhadap jumlah penyaluran 

kredit. 

Berdasarkan penjelasan teori diatas dan hasil penelitian terdahulu , maka 

hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : 
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H0 : Loan to Deposit Ratio (LDR) tidak berpengaruh terhadap jumlah penyaluran 

kredit. 

H3 : Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif  terhadap jumlah 

penyaluran kredit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


