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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1. Bank  

Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga 

perantara keuangan (financial intermediaries), yang meyalurkan dana dari pihak 

yang berkelebihan dana (idle fund surplus unit) atau kekurangan dana (deficit 

unit) pada waktu yang ditentukan (Dendawijaya, 2005 : 14). 

Menurut PSAK No.31 dalam Standar Akuntansi Keuangan tahun 2009 

bahwa bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan 

antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang 

memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas 

pembayaran. Disebutkan pula dalam pasal 1 Undang – Undang No.10 Tahun 1998 

tentang perbankan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.  

Berdasarkan definisi diatas, Secara lebih spesifik fungsi bank dapat sebagai 

agent of trust, agent of development, dan agent of services. 

1. Agent of Trust  

Dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan, baik dalam 

hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau 

menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan. 
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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 

unsur 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.   

2. Agent of Development   

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 

investasi, distribusi, konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan 

perekonomian masyarakat.  
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3. Agent of Services  

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. 

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan , terdapat 2 jenis Bank 

di Indonesia , yaitu :  

1) Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha yang dapat 

dilakukan bank umum diantaranya menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, 

tabungan; memberikan kredit; menerbitkan surat pengakuan utang; 

membeli, menjual atau menjamin risiko sendiri maupun untuk kepentingan 

dan atas perintah nasabahnya; memindahkan uang baik untuk kepentingan 

sendiri maupun untuk kepentingan nasabah (transfer); menempatkan dana 

pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada pihak lain, baik 

dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel 

tunjuk, cek atau sarana lainnya; menyediakan tempat untuk menyimpan 

barang dan surat berharga (safe deposit box); melakukan penempatan dana 

dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang 



16 
 

 
 

tidak tercatat di bursa efek; menyediakan kegiatan anjak piutang, usaha 

kartu kredit, dan kegiatan wali amanat; melakukan kegiatan dalam valuta 

asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia; 

bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan penurus dana pensiun sesuai 

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; melakukan kegiatan 

penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dalam bidang keuangan 

seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta 

lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi 

ketetntuan yang ditetapkan Bank Indonesia.  

2) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melakasanakan kegiatan usaha 

secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan 

usaha yang dapat dilakukan oleh BPR diantaranya yaitu menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, 

tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; 

memberikan kredit; menyediakan pembiayaan dan penempatan dana 

berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia; menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI); deposito berjangka, dan/atau tabungan pada bank lain  

(Budisantoso dan Nuritmo, 2014 : 9-111).  

2.1.2. Manajemen Kredit  

Tugas pokok bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito, dan 
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produk lain yang sejenis dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang 

memerlukannya dalam bentuk kredit. Oleh karena itu, peranan kredit dalam 

operasi bank sangat besar/penting. Bank merupakan bisnis yang berdagang dalam 

kredit dan uang. Kontribusi terbesar sebagai sumber penghasilan sebuah usaha 

bank berasal dari penyaluran kredit. Dengan demikian, untuk mendapatkan 

margin yang baik diperlukan pengelolaan perkreditan secara efektif dan efisien.  

Menurut UU RI No. 7 Tahun 1992 pasal 1 tentang perbankan, sebagaimana 

telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga.  

 Menurut Raymod. P. Kent berpendapat bahwa kredit adalah Credit may be 

defined as the right to receive payment or the obligation to make payment on 

demand or at some future time on account of an immediate transfer of goods. 

Maksud dari pernyataan tersebut adalah “ kredit adalah hak untuk menerima 

pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, 

atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang.  

 Kredit bukanlah sesuatu yang buruk dan jahat. Banyak usaha menjadi besar 

dan berkembang karena pendanaannya didukung oleh kredit bank. Suatu usaha 

yang jatuh karena kredit macet sebenarnya disebabkan kesalahan dalam 
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mengelola uang usaha. Sepanjang kredit digunakan secara hati-hati dan tepat 

guna, tidak akan terjadi kebangkrutan (Herli, 2013 : 23-24). 

 Kredit diberikan atas dasar kepercayaan. Artinya prestasi yang diberikan 

diyakini dan dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan 

syarat yang telah disepakati bersama. Unsur – unsur dalam kredit adalah sebagai 

berikut :  

1. Terdapat dua pihak, yaitu pemberi kredit (kreditor) dan penerima 

kredit (debitur). 

2. Terdapat kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit yang 

didasarkan atas credit rating penerima kredit. 

3. Terdapat persetujuan, berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak 

lainnya yang berjani membayar dari penerima kredit kepada pemberi 

kredit.  

4. Terdapat penyerahan barang, jasa, atau uang dari pemberi kredit 

kepada penerima kredit. 

5. Terdapat unsur waktu (time element).  

6. Terdapat unsur risiko (degree of risk) baik dipihak pemberi kredit 

maupun dipihak penerima kredit.  

7. Terdapat unsur bunga sebagai kompensasi (prestasi) kepada pemberi 

kredit. 

 Dalam pemberian kredit kepada nasabah harus memenuhi persyaratan yang 

dikenal dengan prinsip 6 C’s yaitu Character (keadaan waktu/sifat debitur), 
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capital (jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki calon debitur), capacity 

(kemampuan calon debitur dalam memperoleh laba), collateral (agunan kredit), 

condition of economy (kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang dapat 

mempengaruhi usaha calon debitur), constraint (batasan dan hambatan yang tidak 

memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu). 

Kredit mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. 

Secara garis besar fungsi kredit didalam perekonomian, perdagangan, dan 

keuangan dapat dikemukan sebagai berikut : 

1. Meningkatkan utility (daya guna) dari modal/uang. Para pengusaha 

menikmati kredit dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya, baik 

untuk peningkatan produksi, perdagangan, maupun untuk usaha-usaha 

rehabilitas ataupun usaha peningkatan produktivtas secara menyeluruh. 

2. Meningkatkan utility (daya guna) suatu barang. Produsen dengan bantuan 

kredit bank dapat memproduksi bahan jadi sehingga utility dari bahan 

tersebut meningkat. 

3. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Kredit yang disalurkan 

melalui rekening koran, mendorong pengusaha untuk menciptakan 

pertamabahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, 

wesel, promes, dan sebagainya melalui kredit.  

4. Menimbulkan gairah berusaha masyarakat.  

5. Alat stabilisasi ekonomi. Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat 

langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha 

untuk pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi sarana. 
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6. Jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.  

7. Sebagai alat meningkatkan hubungan ekonomi internasional.  

Pada dasarnya terdapat dua tujuan yang saling berkaitan dari kredit yaitu 

sebagai berikut : 

1. Profibility, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil kredit berupa keuntungan 

yang diraih dari bunga yang harus dibayar oleh debitur. Oleh karena itu, 

bank hanya akan menyalurkan kredit kepada usaha yang diyakini mampu 

dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. 

2. Safety, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-

benar terjamin sehingga tujuan profibility dapat benar-benar tercapai tanpa 

hambatan yang berarti. Keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang 

diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa itu betul-betul terjamin 

pengembaliannya sehingga keuntungan (profibilty) yang diharapkan dapat 

menjadi kenyataan.  

Kredit bank menurut kualitasnya didasarkan atas risiko kemungkinan 

menurut bank terhadap kondisi dan keputusan debitur dalam memenuhi kewajiban 

untuk membayar bunga, mengangsur, serta melunasi pinjamannya  kepada bank. 

Jadi, unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran 

bunga, pembayaran angsuran, maupun pelunasan pokok pinjaman. 

1. Kredit Lancar (Pass), kredit yang digolongkan lancar apabila memenuhi 

kriteria seperti : pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu, 

memiliki mutasi rekening yang aktif, bagian dari kredit yang dijamin 

dengan agunan tunai. 
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2. Perhatian Khusus (Special Mention), digolongkan kredit dalam perhatian 

khusus apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang 

belum melampaui 90 hari, kadang-kadang terjadi cerukan, mutasi rekening 

relatif aktif, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan 

dan didukung oleh pinjaman baru. 

3. Kurang Lancar (Substandard), digolongkan kredit kurang lancar apabila 

terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 

90 hari, sering terjadi cerukan, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, 

terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan 90 hari, terdapat 

indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, dan dokumentasi 

pinjaman yang lemah.  

4. Diragukan (Doubtful), digolongkan ke dalam kredit diragukan apabila 

terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 

180 hari, terjadi cerukan yang bersifat permanen, terjadi wanprestasi lebih 

dari 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga dan dokumentasi hukum yang lemah 

baik untuk perjanjian kredit amupun pengikatan jaminan. 

5. Macet (Loss), digolongkan kredit macet apabila terdapat tunggakan 

angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari, kerugian 

operasional ditutup dengan pinjaman baru, atau dari segi hukum maupun 

kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar (Rivai dan  

Andria, 2007 : 438-453). 

 Menurut Kasmir (2013 : 90-93) secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat 

dari berbagai segi sebagai berikut : 
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1. Dilihat dari segi kegunaan terdiri dari kredit investasi dan kredit 

modal kerja. Kredit investasi biasanya digunakan untuk keperlua 

perluasan usaha atau membangun royek/pabrik baru atau untuk 

keperluan rehabilitas. Kredit modal kerja digunakan untuk keperluan 

meningkatkan produksi dalam operasionalnya dan diutamakan untuk 

usaha kecil dan menengah. 

2. Dilihat dari segi tujuan kredit terdiri dari kredit produktif digunakan 

untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi dan diberikan 

untuk menghasilkan barang atau jasa, kredit komsumtif digunakan 

untuk dikomsumsi secara pribadi, dan kredit perdagangan yang 

digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya 

diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. 

3. Dilihat dari segi jangka waktu terdiri dari kredit jangka pendek, kredit 

jangka menengah dan kredit jangka panjang. Kredit jangka pendek 

memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama 1 

tahun dan baisanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Kredit 

jangka menengah memiliki jangka waktu berkisar antara satu tahun 

sampai dengan tiga tahun dan biasanya digunakan untuk investasi. 

Kredit jangka panjang memiliki masa pengembalian paling panjang 

diatas 5 tahun dan digunakan untuk investasi jangka panjang. 

4. Dilihat dari segi jaminan terdiri dari kredit dengan jaminan dan kredit 

tanpa jaminan 
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5. Dilihat dari segi usaha terdiri dari kredit pertanian, kredit peternakan, 

kredit pertambangan, kredit pendidikan, kredit profesi kredit 

perumahan, dan sektor-sektor lainnya. 

2.2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Pemberian Kredit  

Dalam penelitian ini akan dilakukan pengamatan pada faktor-faktor 

eksternal dan internal yang diduga dapat mempengaruhi jumlah kredit yang akan 

diberikan bank khususnya BPR seperti Loan Deposit Ratio (LDR), Non 

Performing Loan (NPL), Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO), Suku Bunga Kredit dan Kebijakan Pemerintah.  

2.2.1. Loan Deposit Ratio (LDR) 

Loan Deposit Ratio (LDR) adalah rasio yang mengukur perbandingan 

jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank, yang 

menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana oleh 

deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber 

likuiditasnya. Oleh karena itu, semakin tinggi rasionya memberikan indikasi 

rendahnya kemampuan likuiditas bank tersebut, hal ini sebagai akibat jumlah dana 

yang diperluan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar, dengan rumusan 

sebagai berikut (Rivai dan Andria, 2007 : 724) : 

LDR   = Jumlah Kredit yang Diberikan  X 100 % 

                  Total Dana Pihak Ketiga  

 Menurut Febrianto (2013) rasio ini dapat dijadikan patokan apakah bank 

masih dapat melakukan ekspansi terhadap pinjamannya atau harus membatasinya. 
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Namun yang terjadi jika rasio LDR ini terlampau kecil yang artinya bahwa jumlah 

kredit yang disalurkan juga sedikit, hal ini akan berimbas pada bank yang akan 

kesulitan dalam menutup simpanan nasabahnya. Hal itu sangat wajar terjadi 

karena bank yang dibebani oleh bunga simpanan yang besar, sedangkan bunga 

pinjaman yang diterima oleh bank terlampau sedikit. Jika bank mempunyai LDR 

yang sangat tinggi, maka bank akan mempunyai resiko tidak tertagihnya pinjaman 

yang tinggi pada titik tertentu bank akan mengalami kerugian. Oleh karena itu 

Bank Indonesia sebagai bank sentral telah memberikan standar untuk rasio LDR 

perbankan di Indonesia, yaitu pada kisaran antara 80% sampai dengan 110%. 

Dengan demikian jika rasio LDR yang dimiliki oleh bank terlalu tinggi ataupun 

terlalu rendah maka bank tersebut akan mengalami kesulitan dalam meningkatkan 

labanya. 

2.2.2. Non Performing Loan (NPL) 

Salah satu risiko yang tidak luput dari bank adalah risiko gagal bayar atau 

disebut kredit macet (non performing loan), yaitu kredit yang pengembalian 

pokok pinjaman dan pembayaran bungannya telah mengalami penundaan lebih 

dari satu tahun sejak jatuh tempo. NPL mencerminkan risiko kredit, semakin kecil 

NPL semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Bank dalam 

memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk 

membayar kembali kewajibannya. 

 

 



25 
 

 
 

Penyebab terjadinya kredit macet :  

1. Faktor Intern Bank, dalam hal ini pihak analis kredit kurang teliti baik 

dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam 

menghitung rasio – rasio yang ada. Akibatnya, apa yang seharusnya terjadi, 

tidak diprediksi sebelumnya.  

2. Faktor dari nasabah, nasabah tidak dapat mengembalikan angsuran berturut-

turut selama satu tahun.  

Rasio NPL menunjukan tingkat kredit bermasalah suatu bank yang terkait. 

Dimana semakin tinggi kredit bermasalah akan menimbulkan efek luas bagi 

keberlangsungan bank tersebut, NPL dapat dirumuskan sebagai berikut : 

NPL    =    Kredit dalam Kualitas Kurang Lancar       X 100 % 

                               Diragukan, Macet  

                                Total Kredit 

Dari sekian banyak terjadinya kredit non lancar, yang paling penting bagi 

semuanya adalah itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan 

2 jalan keluar yaitu jalan keluar pertama dilakukan apabila aktivitas usaha debitur 

menurun, kemampuan bayar debitur masih ada namun menurun, serta karakter 

debitur kooperatif, maka dapat ditempuh dengan cara yaitu resecheduling dengan 

cara memperpanjang periode angsuran kredit sehingga beban angsuran setiap 

bulannya semakin ringan, restructuring dengan cara mengubah struktur kredit dari 

kredit berjangka menjadi kredit angsuran dengan harapan suatu ketika nanti kredit 

ini akan selesai atau lunas dimana pokok kredit akan semakin berkurang, 
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resconditioning dengan cara memberikan kondisi-kondisi khusus terhadap kredit 

non-lancar seperti kapitalisasi bunga, penundaan bayar bunga, penurunan suku 

bunga kredit, pembebasan bunga dan denda. Jika debitur NPL tidak kooperatif 

dan segala upaya pihak bank secara persuasif selalu menemui jalan buntu maka 

upaya yang ditempuh pihak bank adalah dengan jalan keluar kedua dengan 

mengirimkan Surat Peringatan (SP) kepada debitur, dimulai dari SP 1, SP 2, SP 3. 

Jika SP 3 juga tidak membuahkan hasil, maka dilakukan upaya negosiasi 

penyerahan agunan secara sukarela (Herli,  2013 : 95-99). 

2.2.3. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Rasio ini adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan 

operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam 

melakukan kegiatan operasinya. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa usaha utama 

bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan selanjutnya menyalurkan 

kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, sehingga beban bunga dan hasil 

bunga merupakan porsi terbesar bagi bank. Rasio ini dirumuskan dengan : 

BOPO   =   Biaya (Beban) Operasional    X    100 % 

                     Pendapatan Operasioanal  

 Semakin kecil rasio biaya (beban) operasionalnya akan lebih baik, karena 

bank bersangkutan dapat menutup biaya (beban) operasional dengan pendapatan 

operasionalnya(Rivai dan Andria, 2007 : 722). Standar BOPO yang ditetapkan 

oleh Bank Indonesia yaitu <= 85%. 

BOPO merupakan salah satu indikator dalam mengukur tingkat kesehatan 

bank, karena hal ini terkait dengan kemampuan bank dalam memperoleh 
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keuntungan. Hal ini terkait dengan kegiatan operasi bank itu sendiri, manakala 

bank tersebut mengalami kerugian terus menerus hal ini akan berimbas pada 

modal yang dimiliki bank yang akan terus terkikis (Febrianto,  2013). 

2.2.4. Suku Bunga Kredit 

Suku bunga adalah harga yang dibebankan oleh unit ekonomi yang 

mengalami surplus (unit surplus) pada unit ekonomi yang megalami defisit atas 

pinjaman yang diberikan dari tabungannya. Suku bunga terdiri dari suku bunga 

pinjaman dan suku bunga kredit. Bunga kredit merupakan unsur pendapatan bagi 

bank sedangkan bunga simpanan merupakan unsur biaya yang harus ditanggung. 

Oleh karena itu, kedua unsur bunga ini sangat menentukan besar kecilnya laba 

bank. Artinya, jika bunga kredit besar maka kemungkinan laba juga besar, 

demikian pula sebaliknya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya 

penetapan suku bunga kredit adalah sebagai berikut : 

1. Total biaya dana (cost of fund), merupakan biaya untuk memperoleh 

simpanan setelah ditambah dengan cadangan wajib (reserve requirement) 

yang ditetapkan pemerintah. Biaya dana tergantung dari seberapa besar 

bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana melalui produk simpanan. 

Semakin besar/mahal bunga yang dibebankan maka semakin tinggi pula 

biaya dananya. 

2. Laba yang diinginkan merupakan laba atau keuntungan yang ingin diperoleh 

bank dan biasanya dalam persentase tertentu. Penentuan besarnya laba juga 

sangat mempengaruhi besarnya bunga kredit. Dalam hal ini biasanya bank 
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disamping melihat kondisi pesaing juga melihat kondisi nasabah apakah 

nasabah utama atau bukan dan juga melihat sektor-sektor yang dibiayai. 

3. Cadangan risiko kredit macet merupakan cadangan terhadap macetnya 

kredit yang diberikan, karena setiap kredit yang diberikan pasti mengandung 

risiko tidak terbayar. Risiko ini dapat timbul baik disengaja maupun tidak 

disengaja. Oleh karena itu, pihak bank perlu mencadangkannya sebagai 

sikap bersiaga mengahadapinya. 

4. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam 

melaksanakan kegiatan operasinya. Biaya ini terdiri dari biaya gaji, biaya 

administrasi, biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya lainnya. 

5. Pajak merupakan kewajiban yang dibebabankan pemerintah kepada bank 

yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya (Kasmir, 2004 : 157-

159). 

Pada umumnya bank menetapkan suku bunga dengan memperhatikan faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah berapa prime rate (bunga 

yang minimal yang dapat ditawarkan) sedangkan faktor eksternal ialah pesaing 

yang memasang tarif atau adakah penempatan lain dana yang lebih aman dan 

lebih menguntungkan, misalnya penempatan dalam Sertifikat Bank Indonesia 

(SBI), membeli valas, sekuritas, dan sebagainya. 

Prime rate sebagai faktor utama penghasilan bank. Besar dan cara 

penetapannya memang berbeda antara satu bank dengan bank lain, namun 

variabel yang sering dipakai adalah sebagai berikut : 
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a. Cost of leonable funds (biaya dana yang siap dipinjamkan) tentu lebih tinggi 

dari pada biaya dana yang sesungguhnya (cost of real funds) karena dana 

yang tidak boleh dioperasikan akan menjadi beban yang siap dioperasikan. 

Turunnya suku bunga deposito misalnya, tidak selalu diikuti turunnya suku 

bunga kredit karena deposito yang masih berjalan tetap akan dibayar dengan 

suku bunga lama, sedang penurunan suku bunga yang sudah diumumkan 

baru efektif untuk deposito baru. Adapula bank yang menetapkan bunga 

kredit dengan basis bunga deposito karena hanya dana ini yang dapat 

dikelola lebih leluasa dibanding dengan jenis dana yang lainnya yang 

kehadirannya dibank sering kali menyulitkan pengelolaannya. Dana yang 

sudah terlanjur terikat dengan akad kredit, maka pencairannya tidak mudah. 

b. Overhead cost masing – masing bank bervariasi. Bank yang 

memperkerjakan sedikit pegawai, tetapi memilik cabang yang banyak 

sehingga terpaksa memakai banyak tenaga kerja. Sedangkan tidak semua 

cabang dapat menghasilkan laba, bahkan tidak jarang portofolionya menjadi 

cost center saja. Selain itu, kebutuhan saran/prasaran sebagai bank modern 

tentu akan memperbesar overhead cost dibanding dengan bank-bank yang 

tidak menggunakan teknologi tinggi. 

c. Profit margin adalah kebijaksanaan dari masing-masing bank, sehingga 

besarnya relatif, apalagi dari sumber ini diharapkan juga terbentuk cadangan 

penghapusan pinjaman bermasalah.  
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d. Industry risk adalah menunjukkan performance sektor industri dari 

perusahaan nasabah dihadapkan dengan sektor industri lainnya. Artinya 

varibility sektor ini tercermin dari tinggi rendahnya industry risk . 

e. Company risk adalah salah satu varibel untuk membentuk suku bunga. Jika 

tingkat kesehatan perusahaan (nasabah) mengandung risiko tinggi dilihat 

dari indikator keuangannya (ROE, interset coverage, current ratio, dsb) 

dihadapkan dengan sektor industrinya, maka sudah barang tentu tarif yang 

harus dikenakannya juga akan lebih tinggi dari perusahaan yang lebih sehat 

(Darmawi, 2011 : 131-133). 

Dalam menghitung bunga kredit, terdapat beberapa metode perhitungan 

bunga kredit antara lain : 

a. Flat Rate merupakan metode pembebanan suku bunga kredit yang rata 

setiap kali angsuran, atau total angsuran pokok maupun angsuran bunga 

sama setiap kali angsuran atau setiap bulan. Metode flat ini sering 

digunakan oleh BPR atau beberapa lembaga pembiayaan. Kelebihan dari 

metode ini adalah cara perhitungan angsuran per bulan sangat sederhana dan 

mudah dimengerti, sehingga nasabah juga dapat melakukan perhitungan 

sendiri. 

b. Anuity atau anuitas merupakan perhitungan bunga dengan mengalikan 

persentase bunga dikalikan saldo akhir pinjaman secara tahunan. Kemudian 

angsuran perbulan dihitung dengan  membagi angsuran tahunan menjadi 12 

bulan. Dalam metode ini, total angsuran akan sama, sementara angsuran 

pokok dan angsuran bunga akan berubah. Angsuran pokok akan meningkat 
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setiap tahun dan angsuran bunga akan menurun, karena bunga dihitung dari 

saldo akhir kredit. 

c. Effective rate merupakan beban bunga efektif yang ditanggung oleh debitur. 

Perhitungan bunga efektif berasal dari persentase bunga dikalikan dengan 

saldo akhir pinjaman setelah dikurangi angsuran pokok. Perhitungan 

angsuran pokok perbulan berasal dari jumlah angsuran total dikurangi 

dengan angsuran bunga. Dalam metode ini total angsuran akan sama setiap 

bulan, akan tetapi angsuran pokok akan meningkat dan angsuran bunga akan 

menurun. 

d. Sliding rate merupakan perhitungan bunga kredit dengan total angsuran 

yang akan menurun setiap kali angsuran. Total angsuran menurun karena 

angsuran pokok akan sama setiap kali angsuran, sementara angsuran bunga 

akan menurun. Penurunan angsuran bunga disebabkan karena perhitungan 

bunga berasal dari persentase bunga dikalikan saldo akhir pinjaman. Saldo 

akhir pinjaman dihitung dari saldo pinjaman bulan sebelumnya dikurangi 

dengan angsuran pokok pada bulan berjalan (Ismail, 2011 : 194-200). 

2.2.5. Kebijakan pemerintah  

Dalam kondisi tertentu pemerintah dapat menentukan batas maksimal dan 

minimal suku bunga, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman. Dengan 

ketetentuan batas minimal dan batas maksimal bank tidak boleh melebihi batas 

yang sudah ditetapkan pemerintah (Kasmir, 2004 : 155). 

Salah satu kebijakan pemerintah yaitu dengan program kredit usaha rakyat 

yang merupakan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 
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usaha ekonomi mikro kecil dan menengah. Usaha mikro kecil dan menengah di 

Indonesia memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan 

penciptaan lapangan kerja. 98% perusahaan di Indonesia merupakan usaha mikro 

dan kecil namun mampu menyumbang 57% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) 

dan menyerap 60 persen tenaga kerja. Namun demikian, usaha mikro dan kecil 

sering menghadapi kendala diantaranya kurangnya informasi maupun akses untuk 

memperoleh kredit/pembiayaan, sehingga membatasi pertumbuhan dan peluang 

investasi mereka. Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah, pasal 7 dan 8 mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah untuk menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan 

perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek diantaranya terkait 

pendanaan. Kebijakan pendanaan tersebut ditujukan untuk memperluas sumber 

pendanaan dan memfasilitasi UMKM pada kredit bank/nonbank, memperbanyak 

lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya, memberikan kemudahan 

dalam memperoleh pendanaan, dan membantu UMKM mendapatkan pembiayaan 

dan jasa/produk keuangan lainnya dengan jaminan pemerintah. 

Selain itu untuk memajukan UMKM pemerintah menurunkan suku bunga 

kredit KUR menjadi 12 % efektif pertahun pada tahun 2015 yang sebelumnya 21 

% pertahun. Kemudian di tahun 2016 pemerintah kembali menurunkan suku 

bunga kredit KUR menjadi 9 %  dengan target penyaluran KUR tahun 2016 

sebesar Rp. 100 - 120 triliun dan pemerintah telah menyiapkan subsidi bunga 

sebesar Rp. 10,5 triliun untuk mendukung program tersebut (kur.ekon.go.id). 
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Penyaluran KUR yang ditunjuk pemerintah yaitu tiga bank BUMN yakni 

Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia (BNI). 

Selain itu dua bank swasta yakni Bank Sinar Mas dan May Bank khusus 

menyalurkan KUR bagi Tenaga Kerja Indonesia. Bank daerah yang ikut 

menyalurkan KUR adalah BPD Kalimantan Barat dan BPD Nusa Tenggara Timur 

Sasaran KUR adalah UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan 

Koperasi). Sektor usaha yang diperbolehkan untuk memperoleh KUR adalah 

semua sektor usaha produktif yaitu usaha untuk menghasilkan barang atau jasa 

untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha. 

2.3. Kredit Menurut Pandangan Islam  

Pemberian kredit pada bank konvensional dalam meminjamkan uang kepada 

yang membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupa bunga dengan cara 

membungakan uang yang dipinjamkan tersebut. Prinsip syariah meniadakan 

transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan. Bank tidak 

meminjamkan sejumlah uang pada nasabah, tetapi membiayai proyek keperluan 

nasabah. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa 

meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut. Sebagai gantinya, 

pembiayaan usaha nasabah tersebut dapat dilakukan dengan cara membelikan 

barang yang dibutuhkan nasabah, lalu bank menjual kembali kepada nasabah, atau 

dapat pula dengan cara bank mengikutsertakan modal dalam usaha nasabah. 

Dalam islam, pembiayaan terbagi menjadi : 
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1) Al- Mudharabah (Trust Financing, Trust Investment) 

Al-Mudharabah adalah sistem kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih 

dimana pihak pertama (shahib al-mal) menyediakan seluruh (100%) kebutuhan 

modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sesuai kebutuhan pembiayaan suatu 

proyek), sedangkan nasabah sebagai pengelola (mudharib) mengajukan 

permohonan pembiayaan dan untuk ini nasabah sebagai pengelola (mudharib) 

menyediakan keahliannya. Keuntungan usaha secara al-mudharabah dibagi 

menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi 

ditanggung oleh pemilik modal (bank) selama kerugian itu bukan akibat kelalaian 

di pengelola (nasabah). Landasan syariah dari al-mudharabah yaitu : 

a) Al – Quran  

• Surat Al-Muzzamil (73) ayat 20 

 

 

Yang artinya “....dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi 

mencari sebagian karunia Allah SWT. 

• Surat Al-Jumu’ah (62) ayat 10 

 

 

 

Yang artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaran 

engkau dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT. 
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b) Al – Hadits  

• HR Tabrani, yang artinya : “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina 

Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara 

mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengaurangi 

lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika 

menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas 

dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada rasulullah SAW 

dan Rasulullah pun membolehkannya. 

• HR Ibnu Majah No.2280, kitab at-Tijarah, yang artinya: “Tiga hal yang 

didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah 

(mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan 

rumah, bukan untuk dijual.  

2) Musyarakah (Partnership, Project Finacing Participation) 

Karekteristik transaksi ini dilandasi oleh adanya keinginan dari pihak (dua 

pihak atau lebih) melakukan kerjasama untuk suatu usaha tertentu. Masing-

masing pihak menyertakan dan menyetorkan modalnya (baik intangible asset 

maupun tangible asset)  dengan pembagian keuntungan di kemudian hari sesuai 

kesepakatan. Landasan syariah musyarakah yaitu : 

a) Al – Quran  

• Surat An-Nisa’ (4) ayat 12 

 

Yang artinya: “.....maka mereka berserikat pada sepertiga....” 
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• Surat Shad (38) ayat 24  

 

 

 

Yang artinya: “Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 

berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang 

lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh.” 

b) Al – Hadist  

HR Abu Dawud No. 2936, dalam kitab al-buyu, dan Hakim, yang artinya: 

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza 

wa Jalla berfirnan, “Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama 

salah satunya tidak mengkhianati lainnya (Rivai dan Andria, 2007 : 470-

473). 

2.4. Penelitian Terdahulu  

Penelitian Moch. Soedarto (2004) yang berjudul Analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi jumlah penyaluran kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Studi 

Kasus pada BPR di Wilayah Kerja BI Semarang. Variabel independen dalam 

penelitian ini tingkat suku bunga BPR, jumlah simpanan masyarakat, tingkat 

kecukupan modal BPR, dan jumlah kredit non-lancar dan variabel dependen yang 

digunakan yaitu penyaluran kredit di wilayah kerja BI Semarang. Hasil dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa semua vaiabel independen baik secara parsial 

atau simultan berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit. Oleh karena itu, 
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implikasi manajerial difokuskan pada keempat variabel tersebut, misalnya 

menawarkan tingkat bunga yang kompetitif.  

Hasil penelitian Hasan (2006) mengenai Analisis Pengaruh Variabel-

Variabel Kesehatan Bank dan Tingkat Suku Bunga terhadap Penyaluran Kredit 

BPR di Sulawesi Selatan bahwa ROA, BOPO, dan tingkat suku bunga tidak 

berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit, LDR berpengaruh positif 

signifikan terhadap penyaluran kredit, CAR dan NPL berpengaruh negatif 

signifikan terhadap penyaluran kredit BPR. 

Dalam Penelitian Pratama (2010) mengenai Analisis Faktor - Faktor Yang 

Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan studi pada Bank Umum 

di Indonesia. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa Dana Pihak Ketiga 

(DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit 

perbankan.Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Loan (NPL) 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. 

Sementara suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. Untuk meningkatkan 

penyaluran kredit Bank Umum harus melakukan penghimpunan dana secara 

optimal, mengoptimalkan kegunaan sumber daya finansial (modal) yang dimiliki, 

dan memiliki manajemen perkreditan yang baik agar NPL tetap berada dalam 

tingkat yang rendah dan dalam batas yang disyaratkan oleh Bank Indonesia. 

Penelitian Rangga Bagus Subekti (2010) yang berjudul determinasi 

penyaluran kredit bank umum di Indonesia. Variabel independen yang dipakai 



38 
 

 
 

peneliti adalah DPK, CAR, NPL, BOPO, ROA, penempatan dana SBI dan market 

share sedangkan variabel dependen ialah jumlah kredit. Teknik analisis yang 

digunakan ialah analisis regresi panel data. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

NPL, DPK dan market share tidak berpengaruh secara positif ataupun negatif 

terhadap penyaluran jumlah kredit, BOPO memiliki koefisien positif dan tidak 

berpengaruh secara signifikan, CAR dan ROA berkorelasi positif dan signifikan 

terhadap penyaluran jumlah kredit, dan SBI berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap penyaluran jumlah kredit. Berdasarkan hasil analisis data yang telah 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa ROA memiliki pengaruh positif dan tidak 

signifikan. Hal ini menunjukkan profitabilitas bank yang mengalami akan diikuti 

juga dengan peningkatan penyaluran kredit. NPL memiliki pengaruh negatif dan 

tidak signifikan dan hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kredit bermasalah 

maka kredit yang akan disalurkan oleh bank akan turun.  

Dalam penelitian Galih (2011) yang berjudul Pengaruh Dana Pihak Ketiga, 

Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Return On Assets, Dan Loan To 

Deposit Ratio Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit Pada Bank Di Indonesia 

menujukkan hasil bahwa Dana Pihak Ketiga, Return On Assets, Dan Loan To 

Deposit Ratio berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. 

Sementara itu, Capital Adequacy Ratio dan Non Performing Loan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit.    

Febrianto (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh 

Dana Pihak Ketiga, LDR, NPL, CAR, ROA, dan BOPO Terhadap Jumlah 

Penyaluran Kredit (Studi pada Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek 
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Indonesia Periode Tahun 2009-2012). Dengan menggunakan metode purposive 

sampling, maka diperoleh sebanyak 24 bank sebagai sampel penelitian. Metode 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil 

penelitian 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 terhadap pendapatan operasional 

(BOPO) tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit.  

Menurut penelitianYulhasnita (2013) yang berjudul Pengaruh Capital 

Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Beban 

Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Dan Loan To Deposit 

Ratio (LDR) Terhadap Penyaluran Kredit Pada Perusahaan Perbankan Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). CAR, ROA, dan LDR berpengaruh 

negative tidak signifikan, ROE positif tidak signifikan, dan BOPO berpengaruh 

negative signifikan terhadap penyaluran kredit 

Melalui penelitian Pujiati, Maria, dkk (2013) tentang Pengaruh Non 

Performing Loan, Capital Adequacy Ratio  Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap 

Penyaluran Kredit Pada PT. Bank Central Asia, Tbk. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa PT. Bank Central Asia , Tbk  hasil pengujian secara parsial menunjukkan 

Non Performing Loan (NPL) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. Sedangkan Dana Pihak Ketiga 

(DPK) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pada PT. Bank Central 

Asia, Tbk.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Huda (2014) tentang Pengaruh DPK, CAR, 

NPL dan ROA Terhadap Penyaluran Kredit  (Studi Pada Bank Umum Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2012) menunjukkan hasil bahwa 

secara parsial menunjukkan bahwa Dana Piha Ketiga dan Return On Assets 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit. Non Performing 

Loan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit. 

Sedangkan Capital Adequacy Ratio memiliki pengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap penyaluran kredit. Metode analisis yang digunakan yaitu 

dengan menggabungkan data time series dan cross section untuk memperhitung 

atau memperkirakan secara kuantitatif variabel yang digunakan terhadap 

penyaluran kredit. 

Penelitian Arianti, Rita dkk  (2016) yang berjudul Pengaruh BOPO,   NIM,   

NPL  dan CAR  Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit  Pada Perusahaan Perbankan  

Yang Go Publik Di Bursa Efek Indonesia  Periode Tahun 2010 -2014 menjelaskan 

bahwa BOPO dan NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah 

penyaluran kredit dan variabel NIM dan CAR memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. Teknik  yang digunakan dalam 

penelitian ini purposive sampling dengan analisis data yang digunakan uji asumsi 

klasik, analisis regresi berganda dan uji t serta uji F.   

Penelitian yang dilakukan Purba, Yusman dkk (2016) tentang Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi tingkat Penyaluran Kredit Pada BPR Konvensional di 

Indonesia. Variabel independen dalam penelitian ini DPK, NPL, suku bunga 

kredit, LDR, BOPO, ROA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Dana 
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Pihak Ketiga dan LDR berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat penyaluran 

kredit. Variabel NPL, suku bunga kredit, dan BOPO berpengaruh negatif 

signifikan terhadap tingkat penyaluran kredit, sedangkan variabel ROA tidak 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyaluran kredit. Faktor penting yang 

harus diperhatikan dalam rangka meningkatkan penyaluran kredit bank yaitu 

dengan cara menawarkan tingkat bunga yang kompetitif. 

Penelitian Nangarumba (2016) yang berjudul Analisis Pengaruh Kebijakan 

Moneter, Kebijakan Fiskal, dan Penyaluran Kredit Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2016. Tingkat Bunga mewakili dari 

kebijakan moneter dan belanja modal mewakili kebijakan fiskal. dengan ada 

sinegrasi antar kedua kebijakan tersebut akan dapat memberikan dampak positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka membentuk sinegrasi tersebut, 

dibutuhkan variabel antara atau penghubung, dimana pada penelitian ini diyakini 

bahwa variabel tersebut adalah penyaluran kredit. Dengan hasil goodness of fit 

menunjukkan tingkat bunga mempengaruhi jumlah penyaluran kredit, belanja 

modal mempengaruhi jumlah penyaluran kredit, tingkat bunga mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi, jumlah penyaluran kredit mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi dan belanja modal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.Dari hasil 

pengaruh tidak langsung dapat terlihat kedua variabel Exogen memiliki pengaruh 

tidak langsung yang cukup besar, perbedaanya Tingkat Suku Bunga memiliki 

hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi sedangkan Belanja Modal 

memiliki hubungan positif. 

. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Moch. 

Soedarto 

(2004) 

Analisis faktor 

– faktor yang 

mempengaruhi 

jumlah 

penyaluran 

kredit pada 

Bank 

Perkreditan 

Rakyat Studi 

Kasus pada 

BPR di 

Wilayah Kerja 

BI Semarang 

• Variabel 

independen 

:tingkat suku 

bunga, jumlah 

simpanan 

masyarakat, 

tingkat 

kecukupan 

modal, dan 

jumlah kredit 

non-lancar 

dan 

• Variabel 

dependen: 

penyaluran 

kredit 

Semua vaiabel independen 

baik secara parsial atau 

simultan berpengaruh positif 

terhadap penyaluran kredit 

2. Hasan 

(2006) 

Analisis 

Pengaruh 

Variabel-

Variabel 

Kesehatan 

Bank dan 

Tingkat Suku 

Bunga 

terhadap 

Penyaluran 

Kredit BPR di 

Sulawesi 

Selatan 

• Variabel 

independen 

:ROA, BOPO,  

tingkat suku 

bunga, LDR, 

CAR, NPL 

• Variabel 

dependen : 

penyaluran 

kredit BPR. 

ROA, BOPO, dan tingkat 

suku bunga tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

penyaluran kredit, LDR 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap penyaluran kredit, 

CAR dan NPL berpengaruh 

negatif signifikan terhadap 

penyaluran kredit BPR. 

3. Pratama 

(2010)  

Analisis 

Faktor - Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Kebijakan 

Penyaluran 

Kredit 

Perbankan 

studi pada 

• Variabel 

independen : 

DPK, CAR, 

NPL, SBI  

• Variabel 

dependen : 

Penyaluran 

kredit 

Dana Pihak Ketiga (DPK) 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

penyaluran kredit perbankan. 

Capital Adequacy Ratio 

(CAR) dan Non Performing 

Loan (NPL) berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap penyaluran kredit 
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Bank Umum 

di Indonesia 

perbankan. perbankan. Sementara suku 

bunga Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI) berpengaruh 

positif dan tidak signifikan 

terhadap penyaluran kredit 

perbankan. 

4. Rangga 

Bagus 

Subekti 

(2010)  

Determinasi 

penyaluran 

kredit bank 

umum di 

Indonesia 

• Variabel 

independen : 

DPK, CAR, 

NPL, BOPO, 

ROA, 

penempatan 

dana SBI dan 

market share 

• Variabel 

dependen : 

jumlah kredit 

NPL, DPK dan market share 

tidak berpengaruh secara 

positif ataupun negatif 

terhadap penyaluran jumlah 

kredit, BOPO memiliki 

koefisien positif dan tidak 

berpengaruh secara 

signifikan, CAR dan ROA 

berkorelasi positif dan 

signifikan terhadap 

penyaluran jumlah kredit, dan 

SBI berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

penyaluran jumlah kredit. 

5. Galih (2011)  Pengaruh 

Dana Pihak 

Ketiga, 

Capital 

Adequacy 

Ratio, Non 

Performing 

Loan, Return 

On Assets, 

Dan Loan To 

Deposit Ratio 

Terhadap 

Jumlah 

Penyaluran 

Kredit Pada 

Bank Di 

Indonesia 

• Variabel 

independen : 

DPK, ROA, 

LDR, CAR, 

dan NPL. 

• Variabel 

dependen : 

jumlah 

penyaluran 

kredit. 

Dana Pihak Ketiga, Return 

On Assets, Dan Loan To 

Deposit Ratio berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

jumlah penyaluran kredit. 

Sementara itu, Capital 

Adequacy Ratio dan Non 

Performing Loan tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap jumlah penyaluran 

kredit. 

6. Febrianto 

(2013)  

Analisis 

Pengaruh 

Dana Pihak 

Ketiga, LDR, 

NPL, CAR, 

ROA, dan 

BOPO 

• Variabel 

independen: 

LDR, NPL, 

CAR, ROA, 

BOPO 

• Variabel 

LDR berpengaruh positif 

signifikan terhadap jumlah 

penyaluran kredit. Sedangkan 

NPL, CAR, ROA, dan BOPO 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap jumlah penyaluran 
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Terhadap 

Jumlah 

Penyaluran 

Kredit (Studi 

pada Bank 

Umum yang 

Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Periode Tahun 

2009-2012). 

dependen: 

Jumlah 

penyaluran 

kredit 

kredit. 

7. Yulhasnita 

(2013)  

Pengaruh  

Capital 

Adequacy 

Ratio (CAR), 

Return On 

Asset (ROA), 

Return On 

Equity (ROE), 

Beban 

Operasional 

Terhadap 

Pendapatan 

Operasional 

(BOPO), Dan 

Loan To 

Deposit Ratio 

(LDR) 

Terhadap 

Penyaluran 

Kredit Pada 

Perusahaan 

Perbankan 

Yang 

Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia 

(BEI) 

• Variabel 

independen: 

CAR, ROA, 

ROE, BOPO, 

LDR 

• Variabel 

dependen: 

Penyaluran 

kredit 

CAR, ROA, dan LDR 

berpengaruh negative tidak 

signifikan, ROE positif tidak 

signifikan, dan BOPO 

berpengaruh negative 

signifikan terhadap 

penyaluran kredit 

 

8. Pujiati, 

Maria, dkk 

(2013)  

Pengaruh Non 

Performing 

Loan, Capital 

Adequacy 

Ratio  Dan 

Dana Pihak 

Ketiga 

• Variabel 

independen: 

NPL, CAR, 

dan DPK. 

• Variabel 

dependen: 

Non Performing Loan (NPL) 

dan Capital Adequacy Ratio 

(CAR) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

penyaluran kredit. Sedangkan 

Dana Pihak Ketiga (DPK) 

berpengaruh signifikan 
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Terhadap 

Penyaluran 

Kredit Pada 

PT. Bank 

Central Asia, 

Tbk. 

Penyaluran 

kredit 

terhadap penyaluran kredit 

pada PT. Bank Central Asia, 

Tbk.  

 

9. Huda (2014)  Pengaruh 

DPK, CAR, 

NPL dan ROA 

Terhadap 

Penyaluran 

Kredit  (Studi 

Pada Bank 

Umum Yang 

Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Periode 2009-

2012) 

• Variabel 

independen: 

DPK, CAR, 

NPL, ROA 

• Variabel 

dependen: 

Penyaluran 

kredit 

Secara parsial menunjukkan 

bahwa Dana Pihak Ketiga 

dan Return On Assets 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

penyaluran kredit. Non 

Performing Loan memiliki 

pengaruh negative dan 

signifikan terhadap 

penyaluran kredit. Sedangkan 

Capital Adequacy Ratio 

memiliki pengaruh negative 

dan tidak signifikan terhadap 

penyaluran kredit 

10. Arianti, Rita 

dkk  (2016)  

Pengaruh 

BOPO,   NIM,   

NPL   dan  

CAR  

Terhadap 

Jumlah 

Penyaluran 

Kredit pada 

Perusahaan 

Perbankan  

Yang Go 

Publik Di 

Bursa Efek 

Indonesia  

Periode Tahun 

2010 -2014 

• Variabel 

independen: 

BOPO, NIM, 

NPL, CAR 

• Variabel 

dependen: 

Jumlah 

penyaluran 

kredit  

BOPO dan NPL berpengaruh 

negative dan signifikan 

terhadap jumlah penyaluran 

kredit dan variabel NIM dan 

CAR memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan 

terhadap jumlah penyaluran 

kredit 
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11. Purba, 

Yusman dkk 

(2016)  

Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

tingkat 

Penyaluran 

Kredit Pada 

BPR 

Konvensional 

di Indonesia. 

• Variabel 

independen: 

DPK, NPL, 

suku bunga 

kredit, LDR, 

BOPO, ROA 

• Variabel 

dependen: 

Tingkat 

penyaluran 

kredit  

Dana Pihak Ketiga dan LDR 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap tingkat penyaluran 

kredit. Variabel NPL, suku 

bunga kredit, dan BOPO 

berpengaruh negative 

signifikan terhadap tingkat 

penyaluran kredit, sedangkan 

variabel ROA tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat penyaluran 

kredit. 

12. Nangarumba 

(2016)  

Analisis 

Pengaruh 

Kebijakan 

Moneter, 

Kebijakan 

Fiskal, dan 

Penyaluran 

Kredit 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi di 

Provinsi Jawa 

Timur Tahun 

2006-2016   

• Variabel 

independen: 

tingkat suku 

bunga dan 

belanja 

modal 

• Variabel 

perantara: 

penyaluran 

kredit 

• Variabel 

dependen: 

pertumbuhan 

ekonomi 

Tingkat suku bunga memiliki 

hubungan negative dengan 

pertumbuhan ekonomi 

sedangkan belanja modal 

memiliki hubungan positif. 

Sumber : Jurnal dan skripsi tahun-tahun sebelumnya. 
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2.5. Kerangka Pemikiran  

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Olahan 2017 
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2.6. Kerangka Konseptual 

Gambar 2.2 

Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feedback 

  

 

Sumber : Data Olahan 2017 

 

Permasalahan : 

➢ Perlambatan 

ekonomi 

➢ Kebijakan 

pemerintah 

➢ Pertumbuhan 

kredit 

➢ Kredit BPR  

➢ Suku Bunga 

KUR 

 

 

 

Variabel : 

➢ LDR 

➢ NPL 

➢ BOPO 

➢ Suku Bunga 

Kredit BPR 

➢ Kebijakan 

Pemerintah  

ApakahJumlah 

pemberian kredit dapat 

dipengaruhi LDR, NPL, 

BOPO, Suku Bunga 

Kredit BPR, dan 

Kebijakan Pemerintah. 

Faktor manakah yang 

paling berpengaruh 

terhadap Jumlah 

pemberian kredit BPR 

Teknik pengumpulan data 

: studi pustaka, 

dokumentasi. 

Analisis data : Asumsi 

Klasik, Regresi berganda, 

Uji Hipotesis  

Pengaruh LDR, NPL, BOPO, Suku Bunga Kredit 

BPR, dan Kebijakan pemerintah terhadap Jumlah 

pemberian kredit 

Variabel yang paling berpengaruh terhadap 

Jumlah pemberian kredit  
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2.7. Hipotesis Penelitian  

1) Pengaruh Loan Deposit Ratio (LDR) Terhadap Jumlah pemberian 

kredit  

LDR merupakan rasio yang menyatakan kemampuan bank dalam membayar 

kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit 

yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, atau dengan kata lain, seberapa jauh 

pemberian kredit kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk 

segera memenuhi permintaan deposan yang hendak menarik kembali dananya 

yang telah disalurkan oleh bank berupa kredit.  

Semakin rendah rasio LDR, memberikan indikasi rendahnya likuiditas bank 

yang bersangkutan begitu sebaliknya (Rivai dan Andria, 2007 : 394). Sehingga 

tinggi atau rendahnya rasio LDR akan berpengaruh terhadap kemampuan kredit 

pada suatu bank. Jika nilai LDR ini semakin tinggi maka menunjukkan 

kemampuan kredit yang telah disalurkan oleh bank juga semakin tinggi guna 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dan sebaliknya, semakin rendah nilai 

LDR yang ada menunjukkan bahwa kemampuan kredit yang disalurkan oleh bank 

juga semakin rendah guna memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam 

penelitian Hasan (2006), Galih (2011), Febrianto (2013) menjelasakn bahwa LDR 

berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap jumlah pemberian kredit 

perbankan.  

H1 = LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pemberian kredit. 
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2) Pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap jumlah pemberian 

kredit  

Di dalam dunia perbankan, pemberian kredit yang dilakukan oleh bank 

kepada masyarakat dapat mengandung risiko berupa tidak lancarnya pembayaran 

yang mampu mempengaruhi kinerja bank yang biasa disebut dengan kredit macet 

atau Non Performing Loan (NPL) adalah kredit yang kolektabilitasnya dalam 

perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan  kredit macet.  

Kredit bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk 

menyalurkan kredit karena semakin tinggi pula risiko yang dihadapi bank dan 

diwajibkan untuk membentuk cadangan penyisihan penghapusan kredit dan 

akibatnya modal perbankan terkikis, terkikisnya modal perbankan dapat 

menyebabkan berkurangnya jumlah kredit yang disalurkan bank sehingga 

besarnya NPL menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam 

menyalurkan kredit (Sentausa, 2009).  

Penyebabnya tingginya rasio NPL bisa juga disebabkan oleh ekonomi 

masyarakat yang melemah dan rendahnya kebutuhan pembiayaan usaha, sehingga 

berakibat berkurangnya dana yang disalurkan bank dalam bentuk kredit karena 

perbandingan antara jumlah kredit dengan kredit macet tidak seimbang.  

Dalam penelitian Hasan (2006), Pratama (2010), Pujiati dan Mari (2013) 

dan penelitian Huda (2014) menujukkan bahwa NPL berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap jumlah pemberian kredit perbankan. 

H2 = NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah pemberian kredit  
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3) Pengaruh Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) 

terhadap Jumlah pemberian kredit  

BOPO dalah rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional 

digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam 

melakukan kegiatan operasinya. Usaha utama bank adalah menyalurkan kredit 

sehingga besar kecil jumlah kredit yang disalurkan perbankan akan menentukan 

besar atau kecilnya pendapatan bunga yang diterima.  

Semakin kecil rasio BOPO menunjukkan semakin efisiennya biaya 

operasional yang dikeluarkan oleh bank yang menujukkan pendapatan operasional 

yang diperoleh mampu membiayai beban operasional yang dikeluarkan. Hal ini 

juga menujukkan bahwa bank mampu menyalurkan kredit dengan baik yang 

dilihat dari pendapatan bunga yang diperoleh dan kemungkinan suatu bank dalam 

kondisi bermasalah semakin kecil dan semakin banyak kredit yang dapat 

disalurkan. Rasio BOPO meningkat berarti bank tersebut kurang berhasil dalam 

mendistribusikan biayanya untuk menghasilkan pendapatan. 

Menurut penelitian Purba dan Yusman (2016) dan penelitian Arianti dan 

Rita (2016) menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap jumlah pemberian kredit.  

H3 = BOPO berpengaruh  negatif dan signifikan terhadap jumlah pemberian 

kredit 

4) Pengaruh suku bunga kredit terhadap jumlah pemberian kredit 

Bunga kredit merupakan sejumlah nilai uang yang diwajibkan kepada pihak 

yang meminjamnya dengan perhitungan berdasarkan persentase dan dilakukan 
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berdasarkan periode atau waktu yang ditentukan (Fahmi, 2014 : 88). Persentase 

bunga kredit sangat menentukan minat nasabah untuk meminjam pada sebuah 

perbankan.  

Semakin tinggi bunga yang dilontarkan kepasar dan lebih tinggi 

dibandingkan bank pesaing lainnya menyebabkan semakin rendahnya dana yang 

akan disalurkan bank karena nasabah akan memilih dana yang lebih murah untuk 

mendapatkan pinjaman. Sehingga tingkat suku bunga yang ditetapkan bank dapat 

mempengaruhi jumlah pemberian kredit. Oleh karena itu, bank harus 

mempertimbangkan dalam menetapkan suku bunga kreditnya dan juga harus 

memperhatikan suku bunga yang di berikan oleh bank lain agar bank tetap mampu 

menyalurkan kreditnya karena bunga kredit merupakan penghasilan utama bagi 

bank dan bunga kredit merupakan hal yang pertama yang menjadi pertimbangan 

nasabah jika ingin meminjam dana ke bank. Ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan Purba dan Yusman (2016) yang menyebutkan bahwa tingkat suku 

bunga kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah pemberian 

kredit.  

H4 = Suku bunga kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah 

pemberian kredit. 

5) Pengaruh kebijakan pemerintah terhadap jumlah pemberian kredit 

Kebijakan pemerintah terdiri dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. 

Sektor kredit merupakan bagian dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal , 

dikatakan kebijakan moneter karena menyalurkan uang kepihak yang 

membutuhkan dalam bentuk uang yang bisa meningkatkan jumlah uang beredar 
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dan dikatakan kebijakan fiskal karena kredit dapat meningkatkan produktivitas 

suatu usaha sehingga semakin berkembangnya suatu usaha akan memberikan 

kontribusi yang baik bagi negara. Usaha yang menjadi perhatian lebih negara pada 

saat ini yaitu usaha kecil dan menengah atau UMKM karena UMKM berhasil 

menunjukkan eksistensi nya meskipun ekonomi Indonesia sedang melemah. 

Sehingga jumlah kredit dan suku bunga kredit untuk usaha UMKM ini menjadi 

perhatian pemerintah seperti penetapan tingkat suku bunga kredit usaha rakyat 

yang tahun 2013 sebesar 22%, tahun 2014 sebesar 21%, tahun 2015 sebesar 12% 

dan tahun 2016 sebesar 9%.  

Kredit usaha rakyat disalurkan oleh bank umum dan bank daerah yang 

ditujukan untuk usaha UMKM yang membuat khawatir pihak BPR dikarenakan 

nasabah akan lebih cenderung memilih kredit dengan tingkat suku bunga rendah 

dibandingkan tingkat suku bunga tinggi. Selain itu, adanya kebijakan ini 

menyebabkan pangsa pasar BPR berkurang karena BPR berfokus pada usaha 

UMKM. Hal ini didukung oleh penelitian Nangarumba (2016) menyebutkan 

bahwa kebijakan moneter yaitu penetapan suku bunga kredit dapat mempengaruhi 

penyaluran kredit perbankan. 

H5 = Kebijakan pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah 

pemberian kredit. 

 

 


