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PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), CAPITAL ADEQUACY
RATIO (CAR) DAN NON PERFORMING LOAN (NPL) TERHADAP

KREDIT YANG DISALURKAN PADA PERUSAHAAN
PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA

EFEK INDONESIA PERIODE 2010-2014

Indah Jaria, Mahmuddin Syah Lubis
Universitas Prima Indonesia

Abstract : This study aimed to analyze whether variables such Third Party Fund
(DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR) and Non Performing Loan (NPL) affect on
loan. The independent variables of this study were DPK, CAR and NPL while
dependent variable is loan. The higher the loans extended by the banking system
the better the company's ability to manage its assets. The population of this study
were 39 banking companies listed in Indonesia Stock Exchange 2010-2014. The
samples were taken by using purposive sampling method consisting of 21
companies as samples. This study used  a quantitative research approach, the type
of statistical research is descriptive, and the nature is explanatory research, using
secondary data. Data collection was performed by documentation and data
analysis was performed by multiple linear regression using the F- test and t- test
at significance level of 5% (α = 0.05). The R value was 0.993, or 99.3%, which
means that there is  relationship between Loans channeled through DPK, CAR
and NPL is very strong. Adjusted R Square value that is equal to 0.986 or 98.6%,
which means that the variation of Y explained by variables X1, X2 and X3 while
the remaining 1.4% of other variables not included in this study. The results of
this study showed that simultaneous DPK, CAR and NPL effect on loans, while
partial DPK positive and significant effect on loans, CAR and NPL no effect and
no significant effect on loans extended to the banking companies listed on the
Stock Exchange 2010-2014.

Keywords : DPK, CAR, NPL and Lending.

PENDAHULUAN
Kredit yang disalurkan merupakan
semua realisasi kredit yang diberikan
oleh bank baik rupiah maupun valas
di dalam maupun di luar negeri.
Besarnya jumlah kredit yang
disalurkan akan menentukan
keuntungan bank. Penyaluran kredit
dipengaruhi oleh banyak faktor,
pihak perbankan perlu mengetahui
faktor-faktor yang memiliki
pengaruh besar terhadap penyaluran
kredit. Dengan mengetahui masing-
masing faktor yang mempengaruhi

kredit tersebut, perbankan dapat
menentukan langkah untuk
mengatasi masalah-masalah dan
meminimalisir dampak negatif yang
timbul.
Dana pihak ketiga adalah salah satu
faktor yang mempengaruhi besarnya
penyaluran kredit. Dana pihak ketiga
yang berhasil dihimpun oleh bank
merupakan sumber dana terbesar
bagi bank untuk membiayai aktivitas
atau kegiatan bank sehari-hari serta
usaha bank untuk melakukan
aktivitas penyaluran kredit. Jika bank
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tidak mampu menyalurkan kredit,
sementara dana yang terhimpun dari
simpanan banyak, akan
menyebabkan bank tersebut rugi.
Capital Adequacy Ratio (CAR)
merupakan rasio permodalan yang
menunjukkan kemampuan bank
dalam menyediakan dana untuk
keperluan pengembangan usaha dan
menampung risiko kerugian dana
yang diakibatkan oleh kegiatan
operasi bank. Dengan modal yang
besar maka suatu bank dapat
menyalurkan kredit lebih banyak
sehingga penyaluran kredit dapat
meningkat. Apabila CAR suatu bank
rendah maka kemampuan bank
tersebut untuk bertahan pada saat
mengalami kerugian juga rendah.
Modal sendiri akan dengan cepat
habis untuk menutup kerugian, dan
ketika kerugian telah melebihi modal
sendiri maka kemampuan bank
tersebut untuk memenuhi kewajiban
kepada masyarakat menjadi sangat
diragukan.
Non Performing Loan (NPL)
merupakan rasio yang digunakan
untuk mengukur persentase
banyaknya kredit yang mengalami
permasalahan dalam pelunasannya.
Semakin kecil NPL semakin kecil
pula risiko kredit yang ditanggung
pihak bank. NPL mencerminkan
risiko kredit, apabila NPL bank
tinggi maka bank harus menyediakan
pencadangan yang lebih besar,
sehingga akhirnya modal bank ikut
terkikis. Padahal besarnya modal
sangat mempengaruhi besarnya
kredit. Besarnya NPL menjadi salah
satu penyebab sulitnya perbankan
dalam menyalurkan kredit.
Beberapa penelitian terdahulu telah
dilakukan untuk melihat faktor yang
mempengaruhi penyaluran kredit

pada perbankan, diantaranya  adalah
Pujiati (2013) melakukan penelitian
pengaruh non performing
loan,capital adequacy ratio dan dana
pihak ketiga terhadap penyaluran
kredit pada PT Bank Central Asia
Tbk, hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa NPL dan CAR
tidak berpengaruh terhadap
penyaluran kredit sedangkan DPK
berpengaruh terhadap penyaluran
kredit. Artaningtyas (2014)
melakukan penelitian pengaruh
capital adequacy ratio, non
performing loan dan BI rate terhadap
kredit UMKM di Daerah Istimewa
Yogyakarta, hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa CAR
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kredit (jangka pangjang),
NPL dalam jangka panjang
berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap kredit sedangkan NPL
dalam jangka pendek tidak
berpengaruh signifikan terhadap
kredit dan BI Rate berpengaruh
signifikan terhadap kredit. Berbagai
hasil penelitian tersebut
menunjukkan adanya pengaruh DPK,
CAR dan NPL terhadap kredit yang
disalurkan menunjukkan hasil yang
berbeda-beda, untuk itu perlu
dilakukan penelitian kembali.

TELAAH LITERATUR DAN
PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Dana Pihak Ketiga (DPK)
Dana pihak ketiga (simpanan)
merupakan dana yang dipercayakan
oleh masyarakat kepada bank
berdasarkan perjanjian penyimpanan
dana dalam bentuk giro, deposito,
sertifikat deposito, tabungan dana tau
bentuk lainnya yang dipersamakan
dengan itu. Menurut Wardiah (2013),
menyatakan bahwa sumber dana
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pihak ketiga, yaitu sumber dana yang
berasal dari masyarakat sebagai
nasabah dalam bentuk simpanan
giro, tabungan dan deposito.
Menurut Kasmir (2012), menyatakan
bahwa dana dari masyarakat luas
merupakan sumber dana terpenting
bagi kegiatan operasi suatu bank dan
merupakan ukuran keberhasilan bank
jika mampu membiayai operasinya
dari sumber dana ini. Pencarian dana
dari sumber dana ini relatif paling
mudah jika dibandingkan dengan
sumber lainnya. Kemudian
persyaratan untuk mencarinya juga
tidak sulit.
Rumus untuk mencari DPK (Dana
Pihak Ketiga) adalah:

Capital Adequacy ratio (CAR)
CAR merupakan rasio kecukupan
modal yang berfungsi menampung
risiko kerugian yang kemungkinan
dihadapi oleh bank. Semakin tinggi
CAR maka semakin baik
kemampuan bank tersebut untuk
menanggung risiko dari setiap
kredit/aktiva produktif yang berisiko.
Menurut Dendawijaya (2009),
capital adequacy ratio adalah rasio
kinerja bank untuk mengukur
kecukupan modal yang dimiliki bank
untuk menunjang aktiva yang
mengandung atau menghasilkan
risiko, misalnya kredit yang
diberikan.
Menurut Wardiah (2013),
menyatakan bahwa kecukupan modal
merupakan faktor yang penting bagi
bank dalam rangka pengembangan
usaha dan menampung risiko
kerugian. Bank Indonesia
menetapkan modal (Capital
Adequacy Ratio/CAR), yaitu
kewajiban penyediaan modal

minimum yang harus selalu
dipertahankan oleh setiap bank
sebagai suatu proporsi tertentu dari
total Aktiva Tertimbang Menurut
Risiko (ATMR).
Dendawijaya (2009), menyatakan
bahwa indikator yang digunakan
untuk menghitung CAR adalah
sebagai berikut:

Non Performing Loan (NPL)
NPL merupakan kredit bermasalah
yang merupakan salah satu kunci
untuk menilai kualitas kinerja bank.
Menurut Fahmi (2014), non
performing credit adalah kredit yang
dikategorikan dalam tiga kualitas
yaitu pertama kredit dengan kualitas
yang kurang lancar, kedua kredit
dengan kualitas yang diragukan dan
ketiga kredit macet atau disebut
dengan bad debt.
Menurut Ismail (2011), kredit
bermasalah akan berakibat pada
kerugian bank, yaitu kerugian karena
tidak diterimanya kembali dana yang
telah disalurkan, maupun pendapatan
bunga yang tidak dapat diterima.
Artinya, bank kehilangan
kesempatan mendapat bunga, yang
berakibat pada penurunan
pendapatan secara total.
Dendawijaya (2009), menyatakan
bahwa indikator yang digunakan
untuk menghitung NPL adalah
sebagai berikut:

DPK = Giro + Tabungan + Deposito
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Kredit Yang Disalurkan
Ismail (2011), menyatakan bahwa
kredit merupakan penyaluran dana
dari pihak pemilik dana kepada pihak
yang memerlukan dana. penyaluran
dana tersebut didasarkan pada
kepercayaan yang diberikan oleh
pemilik dana kepada pengguna dana.
Menyalurkan dana merupakan
aktivitas yang sangat penting bagi
bank, karena bank akan memperoleh
pendapatan atas dana yang
disalurkan. Penyaluran dana kepada
masyarakat sebagian besar berupa
kredit untuk bank konvensional
dan/atau pembiayaan untuk bank
syariah. Kredit yang diberikan
dan/atau pembiayaan yang diberikan
kepada masyarakat menempati porsi
aset yang terbesar di setiap bank.
Indikator kredit yang disalurkan
adalah:

Pengaruh Dana Pihak Ketiga
(DPK) Terhadap Kredit Yang
Disalurkan.
Pandia (2012), menyatakan bahwa
secara teoritis semakin besar dana
yang dapat dihimpun bank, semakin
besar kredit yang dapat diberikan dan
semakin besar pula kemungkinan
memperoleh pendapatan.
Dendawijaya (2009), menyatakan
bahwa bank bertugas memberikan
pelayanan kepada masyarakat dan
bertindak selaku perantara bagi
keuangan masyarakat. Oleh karena
itu, bank harus selalu berada di
tengah masyarakat agar arus uang
dari masyarakat yang kelebihan dana
dapat ditampung dan disalurkan
kembali kepada masyarakat. Dana-

dana yang dihimpun dari masyarakat
ternyata merupakan sumber dana
terbesar yang paling diandalkan oleh
bank (bisa mencapai 80%-90% dari
seluruh dana yang dikelola oleh
bank).
Abdullah dan Tantri (2012),
menyatakan bahwa kredit selalu
didambakan oleh masyarakat luas.
Bank juga akan selalu berusaha
memperbesar penghimpunan dana
agar dapat memberikan kredit yang
lebih besar. Terlihat bahwa aktivitas
bank yang terbanyak akan berkaitan
erat secara langsung ataupun tidak
langsung dengan kegiatan
perkreditan. Melalui pemberian
kredit, akan banyak usaha
pembayaran nasabah melalui
rekeningnya, demikian juga setoran-
setoran nasabah.

Pengaruh Capital Adequacy ratio
(CAR) Terhadap Kredit Yang
Disalurkan.
Wardiah (2013), menyatakan bahwa
berdasarkan rasio CAR, apabila bank
akan menambah penyaluran kredit
kepada masyarakat, dengan
sendirinya bank harus menambah
modal yang dimiliki. Apabila tidak
menambah jumlah kredit, CAR yang
dicapai bank lebih kecil.
Greuning dan Bratanovic (2011),
menyatakan bahwa hampir setiap
aspek perbankan baik secara
langsung maupun tidak langsung
dipengaruhi oleh ketersediaan dan
biaya modal. Modal adalah salah
satu faktor kunci yang harus
dipertimbangkan dalam menilai
keamanan dan kesehatan sebuah
bank. Modal dasar yang memadai
berfungsi sebagai jaring pengaman
untuk berbagai risiko yang dihadapi
sebuah institusi dalam menjalankan

Total Loans = Kredit yang diberikan
(Rupiah) + Kredit yang diberikan
(Valas)
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sebuah usahanya. Modal menyerap
potensi kerugian dan dengan
demikian menyediakan dasar untuk
menjaga kepercayaan nasabah pada
bank. Modal juga merupakan faktor
penentu utama kapasitas pinjaman
sebuah bank.
Pandia (2012), menyatakan bahwa
kredit atau pinjaman yang diberikan
bank sebagian besar sumber dananya
berasal dari simpanan masyarakat.
Sehingga kemungkinan akan timbul
risiko di kemudian hari yakni jika
nasabah peminjam tidak dapat
mengembalikan kredit tersebut
sesuai dengan waktu yang
diperjanjikan atau dengan perkataan
lain macet. Bila hal ini terjadi maka
bukan para penyimpan dana yang
harus memikul kerugian tersebut
melainkan pihak bank itu sendiri.
Dalam hal ini modal bank berfungsi
sebagai penanggung risiko kredit.

Pengaruh Non Performing Loan
(NPL) Terhadap Kredit Yang
Disalurkan.
Kasmir (2012), menyatakan bahwa
dalam praktiknya, banyaknya jumlah
kredit yang disalurkan juga harus
diikuti oleh kualitas kredit tersebut.
Artinya, makin berkualitas kredit
yang diberikan atau memang layak
untuk disalurkan, akan memperkecil
risiko terhadap kemungkinan kredit
tersebut bermasalah.
Taswan (2010), menyatakan bahwa
kredit akan berkualitas atau tidak
berkualitas dimulai saat analisis
kredit. Kesalahan analisis kredit akan
menyesatkan keputusan pemberian
kredit. Keputusan kredit yang salah
merupakan potensi terjadinya
kualitas kredit yang rendah atau
potensi terjadinya kredit bermasalah.

Fahmi (2014), menyatakan bahwa
jika perbankan memiliki tingkat
likuiditas yang tinggi karena ia
memiliki finansial yang begitu
surplus itu juga dianggap tidak baik,
karena ia tidak menjalankan
fungsinya sebagai agent of
development. Namun sebaliknya jika
ia tidak hati-hati dalam menyalurkan
pinjaman maka perbankan sendiri
yang akan menerima akibatnya yaitu
salah satu timbulnya kredit macet.

Kerangka Konseptual
Penelitian ini menggunakan  kredit
yang disalurkan sebagai variabel
terikat dan variabel bebas yang
mempengaruhinya yaitu DPK, CAR
dan NPL. Kerangka konseptual
penelitian dapat digambarkan
sebagai berikut :

Hipotesis Penelitian
H1 : Apakah dana pihak ketiga

secara parsial berpengaruh
terhadap kredit yang
disalurkan.

H2 : Apakah Capital Adequacy
Ratio secara parsial
berpengaruh terhadap kredit
yang disalurkan.

H3 : Apakah Non Performing Loan
secara parsial berpengaruh
terhadap kredit yang
disalurkan.

H4 : Apakah DPK, CAR dan NPL
secara simultan berpengaruh
terhadap kredit yang
disalurkan.

Kredit yang Disalurkan (Y)

H1

H2

H3

Gambar 1
Kerangka Konseptual

H4

Dana Pihak Ketiga (X1)

Capital Adequacy Ratio (X2)

Non Performing Loan (X3)
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METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan kuantitatif
didukung dengan dokumentasi yang
diambil dari laporan keuangan
perusahaan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia tahun 2010-2014.
Sugiyono (2014), menyatakan bahwa
metode penelitian kuantitatif  dapat
diartikan sebagai metode penelitian
yang berlandaskan pada filsafat
positivisme, digunakan untuk
meneliti pada populasi atau sampel
tertentu, pengumpulan data
menggunakan instrumen penelitian,
analisis data bersifat
kuantitatif/statistik, dengan tujuan
untuk menguji hipotesis yang telah
ditetapkan.
Jenis penelitian ini yang digunakan
adalah penelitian statistik deskriptif.
Sugiyono (2014), menyatakan bahwa
statistik deskriptif adalah statistik
yang digunakan untuk menganalisa
data dengan cara mendeskripsikan
atau menggambarkan data yang telah
terkumpul tanpa bermaksud
membuat kesimpulan yang berlaku
untuk umum atau generalisasi.
Sifat penelitian yang digunakan
adalah penelitian explanatory.
Menurut Zulganef (2013),
menyatakan bahwa penelitian
explanatory adalah penelitian yang
bertujuan menelaah kausalitas antar
variabel yang menjelaskan suatu
fenomena tertentu. Dalam penelitian
explanatory peneliti berusaha untuk
menjelaskan atau membuktikan
hubungan atau pengaruh antar
variabel.
Populasi yang menjadi penelitian ini
adalah perusahaan perbankan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode 2010-2014 adalah sebanyak

39 perusahaan. Sugiyono (2014),
menyatakan bahwa populasi adalah
wilayah generasi yang terdiri atas
objek/subjek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya.
Teknik pengumpulan data
menggunakan teknik dokumentasi,
yaitu dengan cara mencatat,
mengumpulkan dan mempelajari
data-data perusahaan terkait masalah
yang diteliti. Sugiyono (2014),
menyatakan bahwa dokumen
merupakan catatan peristiwa yang
sudah berlalu. Dokumen bisa
berbentuk tulisan, gambar atau
karya-karya monumental dari
seseorang.
Jenis data berupa data sekunder,
yaitu data laporan keuangan
perusahaan perbankan yang
diperoleh dari website :
www.idx.co.id. Sugiyono (2014),
menyatakan bahwa sumber sekunder
merupakan sumber yang tidak
langsung memberikan data kepada
pengumpul data, misalnya lewat
orang lain atau lewat dokumen.

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
Statistik Deskriptif
Jumlah data pada setiap variabel
yang valid dalam penelitian adalah
105 dari 21 perusahaan selama 5
tahun. Dari 105 sampel data DPK,
nilai rata-rata DPK adalah Rp
59.060.122.610.364,23 dengan
standar deviasi Rp
91.421.838.740.276,220. Nilai
maksimum adalah Rp
446.786.180.000.000 terdapat pada
perusahaan Bank Central Asia Tbk
tahun 2014 dan nilai minimum
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adalah Rp 931.211.000.000 terdapat
pada perusahaan Bank Pundi
Indonesia Tbk tahun 2010.
Dari 105 sampel data CAR, nilai
rata-rata CAR adalah 0,17101
dengan standar deviasi 0.053797.
Nilai maksimum adalah 0.362
terdapat pada perusahaan Bank
Pundi Indonesia Tbk tahun 2010 dan
nilai minimum adalah 0.088 terdapat
pada perusahaan Bank Artha Graha
International Tbk tahun 2010.
Dari 105 sampel data NPL, nilai rata-
rata NPL adalah 0.03240 dengan
standar deviasi 0.056780. Nilai
maksimum adalah 0.510 terdapat
pada perusahaan Bank Pundi
Indonesia Tbk tahun 2010 dan nilai
minimum 0.002 terdapat pada
perusahaan Bank Bumi Arta Tbk
tahun 2013.
Dari 105 sampel data kredit yang
disalurkan, nilai rata-rata kredit yang
disalurkan adalah Rp
48.958.935.716.966,51 dengan
standar deviasi Rp
72.407.902.159.483,980. Nilai
maksimum adalah Rp
346.563.310.000.000 terdapat pada
perusahaan Bank Central Asia Tbk
tahun 2014 dan nilai minimum
adalah Rp 612751000000 terdapat
pada perusahaan Bank Pundi
Indonesia Tbk tahun 2010.

Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk
mengetahui apakah data residual
berdistribusi normal atau tidak.

Gambar 2
Uji Normalitas (Histogram) Setelah

Ditransformasi

Gambar 3
Uji Normalitas (P-P Plot) Setelah

Ditransformasi

Pada grafik normal probability
gambar 3 dapat terlihat titik-titik
menyebar mengikuti garis diagonal,
maka dapat disimpulkan bahwa data
dalam model regresi telah memenuhi
asumsi normalitas.
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Tabel 1
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardize
d Residual

N 105

Normal
Parametersa,b

Mean .0000000
Std.
Deviation

.17895892

Most
Extreme
Differences

Absolute .125
Positive .092
Negative -.125

Kolmogorov-Smirnov Z 1.282
Asymp. Sig. (2-tailed) .075
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Berdasarkan Tabel One-Sample
Kolmogorov-Smirnov diatas, dapat
dilihat bahwa nilai signifikan 0,075
lebih besar dari 0,05 sehingga
berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinieritas bertujuan
untuk menguji apakah pada
model regresi ditemukan adanya
korelasi antar variabel
independen. Pada model regresi
yang baik seharusnya tidak
terjadi korelasi antar variabel
independen.
Hasil uji multikolinearitas setelah
transformasi sama dengan hasil
uji multikolinearitas sebelum
transformasi dimana nilai
tolerance yang diperoleh setiap
variabel lebih besar dari 0,10 dan
nilai VIF yang diperoleh setiap
variabel lebih kecil dari 10, maka
artinya data variabel DPK, CAR
dan NPL bebas dari adanya
gejala multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk
menguji apakah dalam suatu
model regresi linear ada korelasi

antar kesalahan pengganggu pada
periode t dengan kesalahan pada
periode t-1. Pada penelitian ini,
uji autokorelasi dilakukan dengan
menggunakan uji Durbin
Watson.
Hasil uji autokorelasi setelah
transformasi sama dengan hasil
uji multikolinearitas sebelum
transformasi dimana hasil uji
autokorelasi setelah
ditransformasi menunjukkan
bahwa nilai-nilai untuk statistik
Durbin Watson (d) = 1,930 dan
du = 1,7374 yaitu: 1,7374 <
1,930 < 2,2626. Nilai DW 1,930
lebih besar dari du 1,7374 dan
lebih kecil dari 4-1,7374 =
2,2626 maka dapat disimpulkan
bahwa model terbebas dari
autokorelasi.

d. Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas bertujuan
untuk menguji apakah  dalam
model regresi terjadi
ketidaksamaan variabel dari
residual suatu pengamatan
kepengamatan yang lain. Suatu
model regresi yang baik adalah
tidak terjadi heterokedastisitas.
Cara pengambilan keputusan
adalah dengan melihat grafik
scatterplot dan uji glejser.

Gambar 4. Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot)
Setelah ditransformasi
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Dari grafik scatterplot terlihat bahwa
titik-titik menyebar secara acak
tersebar baik diatas maupun dibawah
angka nol (0) pada sumbu Y, tidak
berkumpul disatu tempat, sehingga
dari grafik scatterplot dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi
heteroskedastisitas pada model
regres.

Tabel 2
Uji  Heteroskedastisitas (Glejser) Setelah

ditransformasi

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai
signifikan variabel DPK 0,707 > 0,05
nilai signifikan CAR 0,081 > 0,05
dan NPL 0,719 > 0,05. Berdasarkan
penjelasan tersebut  maka dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi
heteroskedastisitas antar variabel
independen dalam model regresi,
karena nilai signifikan variabel X1,
X2, X3, dan X4 lebih besar dari 0,05.

Hasil Analisis Data Penelitian
Model penelitian
Pengujian hipotesis yang digunakan
dalam penelitian adalah dengan
menggunakan analisis regresi linier
berganda. Model regresi yang
digunakan adalah :
Ln_Kredit =  0,227 + 0,989 Ln_DPK
+ 0,072 Ln_CAR – 0,019 Ln_NPL
Dimana :

Nilai konstanta (a) = 0,227. Hal ini
menunjukkan bahwa apabila variabel
bebas yaitu DPK, CAR dan NPL
dianggap konstan, maka rata-rata
kredit yang disalurkan pada
perusahaan perbankan yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia sebesar
0,227.
Ln_DPK (X1) memiliki koefisien
regresi berganda positif sebesar
0,989. Hal ini menunjukkan bahwa
setiap kali kenaikan satu kali nilai
DPK maka akan meningkatkan nilai
kredit yang disalurkan sebesar 0,989.
Ln_CAR (X2) memiliki koefisien
regresi berganda positif sebesar
0,072. Hal ini menunjukkan bahwa
setiap kali kenaikan satu kali nilai
CAR maka akan meningkatkan nilai
kredit yang disalurkan sebesar 0,072.
Ln_NPL (X3) memiliki koefisien
regresi berganda negatif sebesar -
0,019. Hal ini menunjukkan bahwa
setiap kali kenaikan satu kali nilai
NPL maka akan menurunkan nilai
kredit yang disalurkan sebesar -
0,019.

Koefisien Determinasi Hipotesis
Koefisien determinasi ditujukan
untuk mengukur seberapa besar
kemampuan variabel bebas dapat
menjelaskan variabel terikat. Jika
koefisien determinasi (R2) semakin
besar atau mendekati 1, maka dapat
dikatakan bahwa kemampuan
variabel bebas (X) adalah besar
terhadap variabel terikat (Y).

Coefficientsa

Model Unstandardized
Coefficients

Standardize
d

Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) .371 .249 1.489 .140
Ln_DPK -.003 .008 -.038 -.378 .707
Ln_CAR .072 .041 .176 1.763 .081
Ln_NPL .005 .013 .037 .361 .719

a. Dependent Variable: Abs_ut
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Tabel 3
Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat
nilai R sebesar 0,993 atau 99,3%
yang berarti bahwa hubungan antara
kredit yang disalurkan dengan DPK,
CAR dan NPL adalah sangat kuat.
Pada tabel IV.11 juga ditunjukkan
nilai Adjusted R Square yaitu sebesar
0,986 atau 98,6%, yang artinya
variasi dari kredit yang disalurkan
(Y) dijelaskan oleh variabel DPK
(X1), CAR (X2) dan NPL (X3)
sedangkan sisanya 1,4% variabel lain
yang tidak termasuk dalam penelitian
ini.

Pengujian Hipotesis Secara
Simultan (Uji f)

Tabel 4
Uji F (Simultan)

Berdasarkan tabel di atas,  bisa
dilihat hasil Fhitung adalah sebesar
2445,624 dengan tingkat signifikan
0,000 dimana 0,000 < 0,05 dan
dengan menggunakan tabel F adalah
df = n (105) – k(3) – 1 jadi nilai yang

diperoleh Ftabel sebesar 2,69 maka
hasilnya adalah Fhitung > Ftabel

(2445,624 > 2,69) dengan tingkat
signifikan 0,000 (lebih kecil dari
0,05). Hal ini menunjukkan bahwa
hasil hipotesis penelitian menolak H0

dan menerima Ha, artinya variabel
bebas DPK (X1), CAR (X2) dan NPL
(X3) secara simultan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kredit
yang disalurkan pada perusahaan
perbankan yang terdaftar di BEI
periode 2010-2014.

Pengujian Hipotesis Secara Parsial
(Uji t)
Pengujian t-test pada dasarnya
menunjukkan seberapa jauh
pengaruh satu variabel dependen
secara individual dalam
menerangkan variasi variabel
dependen.

Tabel 5
Uji t (Parsial)

Dari tabel dapat dilihat hasil dari uji
statistik secara parsial sebagai
berikut:
DPK (X1) diperoleh thitung sebesar
84,074 dengan nilai signifikan 0,000
sedangkan ttabel yaitu n-k-1 = 105–3–
1 = 101 sebesar 1,66008 dengan nilai
signifikan 0,05. Kesimpulannya thitung

(84,074) > ttabel (1,66008) dengan

Model Summaryb

Model R R
Square

Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

1 .993a .986 .986 .18160 1.930

a. Predictors: (Constant), Ln_NPL, Ln_DPK, Ln_CAR
b. Dependent Variable: Ln_Kredit

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1

Regression 241.952 3 80.651 2445.624 .000b

Residual 3.331 101 .033

Total 245.283 104

a. Dependent Variable: Ln_Kredit
b. Predictors: (Constant), Ln_NPL, Ln_DPK, Ln_CAR

Coefficientsa

Model Unstandardize
d Coefficients

Standardize
d

Coefficients

t Sig.

B Std.
Error

Beta

1

(Constant) .227 .372 .610 .543
Ln_DPK .989 .012 .991 84.074 .000
Ln_CAR .072 .061 .014 1.173 .244
Ln_NPL -.019 .020 -.011 -.924 .358

a. Dependent Variable: Ln_Kredit
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nilai signifikan 0,000 < 0,05 maka
H0 ditolak dan Ha diterima yang
berarti bahwa secara parsial variabel
DPK (X1) berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kredit yang
disalurkan pada perusahaan
perbankan yang terdaftar di BEI
periode 2010-2014.
CAR (X2) diperoleh thitung sebesar
1,173 dengan nilai signifikan 0,244
sedangkan ttabel yaitu n-k-1 = 105–3–
1 = 101 sebesar 1,66008 dengan nilai
signifikan 0,05. Kesimpulannya thitung

(1,173) < ttabel (1,66008) dengan nilai
signifikan 0,244 > 0,05 maka H0

diterima dan Ha ditolak yang berarti
bahwa secara parsial variabel CAR
(X2) tidak berpengaruh dan tidak
signifikan terhadap kredit yang
disalurkan pada perusahaan
perbankan yang terdaftar di BEI
periode 2010-2014.
NPL (X3) diperoleh thitung sebesar -
0,924 dengan nilai signifikan 0,358
sedangkan ttabel yaitu n-k-1 = 105–3–
1 = 101 sebesar 1,66008 dengan nilai
signifikan 0,05. Kesimpulannya thitung

(-0,924) < ttabel (1,66008) dengan
nilai signifikan 0,358 > 0,05 maka
H0 dan diterima Ha ditolak yang
berarti bahwa secara parsial variabel
NPL (X3) tidak berpengaruh dan
tidak signifikan terhadap kredit yang
disalurkan pada perusahaan
perbankan yang terdaftar di BEI
periode 2010-2014.

Pembahasan Hasil Penelitian
Pengaruh Dana Pihak Ketiga
(DPK) Terhadap Kredit yang
Disalurkan
Pada penelitian ini dana pihak ketiga
merupakan salah satu variabel yang
memiliki pengaruh terhadap
penyaluran kredit. Hasil penelitian
ini didukung oleh teori Pandia (2012)

yang menyatakan secara teoritis
semakin besar dana yang dapat
dihimpun bank, semakin besar kredit
yang dapat diberikan dan semakin
besar pula kemungkinan memperoleh
pendapatan. Hasil penelitian ini juga
sejalan dengan penelitian Pujiati dkk
(2013) yang menyatakan bahwa dana
pihak ketiga (DPK) berpengaruh
terhadap penyaluran kredit, sebab
DPK merupakan sumber dana yang
paling likuid untuk mendukung
kegiatan penyaluran kredit.

Pengaruh Capital Adequacy Ratio
(CAR) Terhadap Kredit yang
Disalurkan
Pada penelitian ini Capital Adequacy
Ratio tidak berpengaruh dan tidak
signifikan terhadap kredit yang
disalurkan. Hasil penelitian ini tidak
didukung dengan teori Wardiah
(2013) yang menyatakan berdasarkan
rasio CAR, apabila bank akan
menambah penyaluran kredit kepada
masyarakat, dengan sendirinya bank
harus menambah modal yang
dimiliki. Apabila tidak menambah
jumlah kredit, CAR yang dicapai
bank lebih kecil. Hasil penelitian ini
sejalan dengan penelitian Semadiasri
dkk (2015) yang menyatakan bahwa
Capital Adequacy Ratio tidak
berpengaruh yang signifikan
terhadap penyaluran kredit, ketika
CAR bank mengalami penurunan hal
ini tidak akan mengahambat bank
dalam penyaluran kredit karena bank
masih dapat menyalurkan kredit
kepada nasabah dengan
menggunakan sumber pendanaan
lain seperti DPK yang diperoleh
bank. Sehingga kenaikan maupun
penurunan CAR tidak mempengaruhi
penyaluran kredit.
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Ketika CAR tinggi bank tidak hanya
menggunakan dana idle untuk
melakukan ekspansi kredit, tapi
memungkinkan bank memanfaatkan
dana tersebut untuk menambah
aktiva lain seperti investasi. Bank
lebih memilih untuk memperkokoh
struktur modalnya daripada
mengalokasikannya kedalam
penyaluran kredit. CAR yang tinggi
dapat dialokasikan bank untuk
cadangan minimum bank atau
digunakan untuk menutupi potensi
kerugian yang diakiabatkan oleh
kerugian aktivitas perbankan.
Dengan CAR yang dihasilkan diatas
8% yang ditetapkan BI, bank masih
dapat mengendalikan penyaluran
kredit. Dilihat dari besarnya CAR
pada perbankan dari tahun 2010-
2014 yang dihasilkan diatas 8%,
sehingga kondisi bank masih baik.
Hal ini menunjukkan bahwa semakin
meningkatnya CAR tidak menjadi
jaminan bahwa kredit yang
disalurkan akan meningkat juga.
Sehingga dapat disimpulkan Capital
Adequacy Ratio tidak dapat dijadikan
tolak ukur untuk mengukur
kemampuan perusahaan dalam
menyalurkan kredit.

Pengaruh Non Performing Loan
(NPL) Terhadap Kredit yang
Disalurkan
Pada penelitian ini Non Performing
Loan tidak berpengaruh dan tidak
signifikan terhadap kredit yang
disalurkan. Hasil penelitian ini tidak
didukung oleh teori Kasmir (2012)
yang menyatakan dalam praktiknya,
banyaknya jumlah kredit yang
disalurkan juga harus diikuti oleh
kualitas kredit tersebut. Artinya,
makin berkualitas kredit yang
diberikan atau memang layak untuk

disalurkan, akan memperkecil risiko
terhadap kemungkinan kredit
tersebut bermasalah. Hasil penelitian
ini sejalan dengan penelitian
Artaningtyas (2014) yang
menyatakan bahwa dalam jangka
pendek NPL tidak mempunyai
pengaruh yang signifikan. Sebab ada
kalanya pada waktu tertentu terdapat
kebutuhan dana yang besar oleh
nasabah, sehingga hal ini dapat
menyebabkan kegagalan mereka
dalam membayar hutang-hutangnya,
namun ketika omzet mereka kembali
dan begitu besar pengeluaran, maka
mereka akan dapat kembali
membayar cicilan hutangnya.
Dengan dibayarnya kredit yang gagal
oleh debitur pada waktu berikutnya
maka NPL tidak meningkat.
Dalam penelitian Semadiasri (2015),
Tingkat NPL atau kredit bermasalah
masih dalam batas wajar menurut
pihak bank dan mampu dikendalikan
oleh bank maka bank masih tetap
dapat menyalurkan kreditnya kepada
nasabah, selain itu jika nilai NPL
kecil atau menurun bank tidak akan
memaksimalkan penyaluran kredit
karena pihak bank akan tetap
memperhatikan faktor-faktor lain
seperti ketersediaan dana dan
permodalan. NPL yang tinggi dapat
diantisipasi dengan CAR yang tinggi,
dengan CAR yang tinggi masih dapat
mengcover resiko kredit yang
diakibatkan oleh kredit bermasalah.
Jumlah kredit bermasalah terhadap
kredit yang diberikan bisa dikelola
oleh bank dengan baik sehingga
prosentasenya kecil. Dalam
penelitian Pujiati (2013), Faktor yang
menyebabkan NPL tidak
berpengaruh disebabkan adanya
kebijakan dari Bank Indonesia yaitu
besarnya persentase NPL harus
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dibawah 5%. Sehingga dengan
adanya penekanan tersebut bank
meminimalisir NPL. Manajemen
pemberian kredit yang berkualitas
semakin selektif dalam penyaluran
kredit yang diberikan bank. Kualitas
pemilihan debitur dalam
menginvestasikan dananya
mempunyai dampak meminimalisir
NPL. Faktor lain berhati-hati dalam
menyalurkan kredit untuk menjaga
rasio kredit bermasalah agar tatap
dalam level rendah hal ini bisa
disiasati dengan penerbitan obligasi
dan menahan laba.
NPL masih pada batas terkendali dan
bisa ditoleransi oleh bank, sehingga
walaupun terjadi kenaikan NPL
namun ketika kenaikan tersebut bisa
ditoleransi dan bisa dikendalikan.
penyaluran kredit tidak akan
dikurangi melainkan jumlahnya tetap
ditingkatkan karena pada penelitian
ini jumlah dana yang dapat dihimpun
juga meningkat disetiap periode.
NPL lebih banyak terjadi karena
nasabah yang hanya membayar
bunga pinjaman saja, ini berarti
masih ada pemasukan bagi bank
untuk menyalurkan kembali kredit
kepada nasabah. NPL tidak dapat
digunakan untuk memprediksi
besarnya kredit, mungkin bisa
disebabkan perbedaan sampel yang
digunakakan. NPL tidak berpengaruh
signifikan terhadap kredit karena
berkaitan dengan dengan kualitas
financing atau pendanaan yang
diberikan oleh sebuah bank. Jika
bank memiliki jumlah kredit macet
yang tinggi, maka bank akan
berusaha terlebih dahulu
mengevaluasi kinerja mereka dengan
sementara menghentikan penyaluran
kreditnya hingga kredit macet
berkurang.

Pengaruh DPK, CAR dan NPL
Terhadap Kredit yang Disalurkan
Pada penelitian ini secara simultan
variabel DPK, CAR dan NPL
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kredit yang disalurkan.
Capital Adequacy Ratio (CAR) dan
Non Performing Loan (NPL) tidak
berpengaruh terhadap penyaluran
kredit pada perusahaan perbankan di
BEI 2010-2014 sedangkan dana
pihak ketiga (DPK) berpengaruh
terhadap penyaluran kredit pada
perusahaan perbankan di BEI 2010-
2014. Hasil penelitian ini sejalan
dengan penelitian Semadiasri dkk
(2015) yang menyatakan bahwa NPL
dan CAR tidak berpengaruh terhadap
penyaluran kredit. Hal ini disebabkan
jumlah kredit bermasalah terhadap
kredit yang diberikan bisa dikelola
dengan baik sehingga prosentasinya
kecil. Permodalan untuk keperluan
pengembangan usaha dan
menampung risiko kerugian dana
bisa mengatasi kegiatan operasi
bank. Sedangkan DPK berpengaruh
terhadap penyaluran kredit, ini
disebabkan DPK merupakan sumber
dana yang paling likuid untuk
mendukung kegiatan penyaluran
kredit.
Ketika CAR bank mengalami
penurunan dan NPL mengalami
kenaikan, bank masih dapat
menyalurkan kredit kepada nasabah
dengan menggunakan dana pihak
ketiga (DPK). Sebab dana pihak
ketiga merupakan sumber pendanaan
terbesar dari bank. Dengan ketetapan
CAR minimal 8% diharapkan
semakin besar persentase CAR
kemampuan bank dalam
menyalurkan kredit semakin baik.
Bank akan terus memperhatikan
manajemen pendanaan serta
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memberikan pelayan yang terbaik
dan berkualitas kepada masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Dari hasil penelitian ini diperoleh
kesimpulan sebagai berikut :
1. Dana pihak ketiga (DPK) secara

parsial berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kredit yang
disalurkan pada perusahaan
perbankan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode
2010-2014.

2. Capital Adequacy Ratio (CAR)
secara parsial tidak berpengaruh
dan tidak signifikan terhadap
kredit yang disalurkan pada
perusahaan perbankan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode 2010-2014.

3. Non Performing Loan (NPL)
secara parsial tidak berpengaruh
dan tidak signifikan terhadap
kredit yang disalurkan pada
perusahaan perbankan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode 2010-2014.

4. DPK, CAR dan NPL secara
simultan berpengaruh signifikan
terhadap kredit yang disalurkan
pada perusahaan perbankan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode 2010-2014. Hasil dari uji
Koefisien determinasi nilai R
sebesar 0,993 atau 99,3% dan
nilai Adjusted R Square yaitu
sebesar 0,986 atau 98,6% bahwa
hubungan antara kredit yang
disalurkan (Y) dengan DPK (X1),
CAR (X2) dan NPL (X3) adalah
sangat kuat.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan, maka saran yang dapat
diberikan oleh peneliti adalah :
Bagi peneliti lain yang tertarik untuk
melakukan penelitian lebih lanjut,
disarankan untuk dapat menambah
variabel independen lain yang
mungkin dapat mempengaruhi kredit
yang disalurkan perusahaan
perbankan seperti LDR, ROA,
tingkat suku bunga, sertifikat BI,
inflasi dan sebagainya, dan sampel
yang digunakan dapat diperluas ke
beberapa perusahaan lainnya
sehingga diperoleh informasi yang
lebih akurat dan hasil yang
bervariatif.
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