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Pengaruh Kecukupan Modal dan Likuiditas terhadap Jumlah Kredit yang diberikan
pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Periode 2012-2014

Namira Ufrida Rahmi
Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti dan menguji pengaruh kecukupan modal dan
Likuiditas terhadap jumlah kredit yang diberikan pada perusahaan perbankan konvensional
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2014. Pendekatan penelitian yang
digunakan adalah metode penelitian kuantitatif, jenis penelitian adalah penelitian deskriptif
dan sifat penelitian adalah penelitian explanatory. Populasi yang digunakan dari penelitian ini
adalah seluruh laporan keuangan yang telah disusun dan dilaporkan setiap periode dari sejak
tahun 2012-2014 pada perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia yaitu 35 perusahaan dan dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu 32
perusahaan dikali dengan 3 tahun periode penelitian. Hasil penelitian menujukkan secara
simultan kecukupan modal dan Likuiditas berpengaruh dan signifikan terhadap kredit pada
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2014.
Secara parsial kecukupan modal berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kredit begitu juga
secara parsial likuiditas berpengaruh dan signifikan terhadap kredit pada perusahaan
perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2014.
Hasil Uji Koefisien Determinasi menunjukkan 6,9% variasi variabel kredit dapat dijelaskan
oleh varian variasi kecukupan modal dan Likuiditas sedangkan sisanya 93,1% merupakan
variasi variable lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Kecukupan Modal, Likuiditas, Dana Pihak Ketiga dan Kredit.

PENDAHULUAN
Penghasilan utama yang

didapatkan oleh pihak bank adalah dalam
kegiatan pemberian kredit yaitu melalui
suku bunga kredit yang akan dibayar oleh
pihak peminjam. Semakin banyak kredit
yang diberikan maka akan semakin besar
pula peluang untuk mendapatkan laba
yang maksimal. Akan tetapi, dalam
pemberian kredit harus di telusuri dengan
benar untuk menghindari ketidakmampuan
pelunasan modal pinjaman dan beserta
bunga nya.

Namun sebelum melakukan
aktivitas penyaluran dana kemasyarakat
bank harus terlebih dahulu melakukan
penghimpunan dana dari masyarakat yang
kemudian disebut dana pihak ketiga. Bank

harus mampu memberikan kepercayaan
dan keyakinan kepada masyarakat untuk
tetap menyimpan uangnya di bank guna
untuk mendongkrak jumlah sumber dana
yang sangat penting ini.

CAR juga tidak kalah penting jika
dibandingkan dengan dana pihak ketiga.
Kecukupan modal dalam bank harus benar
– benar diperhatikan untuk menghindari
hal – hal yang tidak diinginkan. Karena
bank tidak bisa dengan hanya
mengandalkan dana pihak ketiga sebab
dana pihak ketiga bersifat Liquid yang
berarti dana pihak ketiga dapat ditarik
kapan saja oleh penyimpan. Artinya, bank
harus mampu menyediakan dana – dana
cair yang kapan saja masyarakat akan
menarik dananya dapat diberikan dan
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dilayani sebaik mungkin. Salah satu dana
yang di sediakan adalah kecukupan modal.
Modal ini didapatkan dari pihak internal
bank baik berasal dari pemegang saham
maupun owner dari bank tersebut.

Berdasarkan latar belakang
masalah yang telah dipaparkan, peneliti
bermaksud melakukan penelitian dengan
judul “Pengaruh Kecukupan Modali dan
Likuiditas terhadap Kredit pada
Perusahaan Perbankan Konvensional
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode 2012-2014”.

TINJAUAN PUSTAKA
Menurut Jumingan (2014:67)

Modal kerja menurut definisi di atas,
hanyalah jumlah dana yang digunakan
selama periode akuntansi yang
dimaksudkan untuk menghasilkan
pendapatan jangka pendek saja, yaitu
berupa kas, persediaan barang dagang,
piutang (setelah dikurangi profit margin),
dan penyusutan aktiva tetap.

Ismail (2012:124) mengatakan
“Kecukupan modal merupakan dana yang
diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka
pendirian badan usaha untuk membiayai
kegiatan usaha bank dan untuk memenuhi
regulasi pemerintah”.

Menurut Kasmir (2012:254) faktor
– faktor yang mempengaruhi kecukupan
modal bagi sebuah perusahaan adalah
sebagai berikut :

1. Jenis perusahaan, yaitu jenis
perusahaan terbagi dua yaitu jasa
dan industri. Kebutuhan modal
dalam perusahaan industri lebih
besar dibandingkan dengan
perusahaan jasa karena dalam
perusahaan industri dibutuhkan
investasi dalam kas, piutang, dan
sediaan yang relativ lebih besar.

2. Syarat kredit, yaitu transaksi yang
pembayarannya dilakukan dengan
cara mencicil juga dapat
mempengaruhi modal.

3. Syarat pembelian, barang atau
bahan yang digunakan untuk
memproduksi mempengaruhi
modal kerja. Pengaruhnya
berdampak terhadap pengeluaran
kas.

4. Syarat penjualan, apabila syarat
kredit diberikan relatif lunak
seperti potongan harga, modal
kerja yang dibutuhkan semakin
besar dalam sektor piutang.

5. Horne & Wachowicz (2012:167)
berpendapat “rasio likuiditas
digunakan untuk mengukur
kemampuan perusahaan untuk
memenuhi liabilitas jangka
pendeknya”.

6. Menurut Sawir (2005:28)
“likuiditas merupakan rasio yang
bersangkutan dengan memenuhi
kewajiban utang-utangnya, dapat
membayar kembali semua
depositonya, serta dapat memenuhi
permintaan kredit yang
diajukannya tanpa terjadi
penangguhan”.
Menurut Kasmir (2012:128) Faktor

utama yang mempengaruhi likuiditas yaitu
ketidakmampuan perusahaan membayar
kewajibannya terutama utang jangka
pendek (yang sudah jatuh tempo) yang
disebabkan oleh berbagai faktor yaitu:

1. Perusahaan sedang tidak memiliki
dana sama sekali.

2. Perusahaan memiliki dana namun
saat jatuh tempo perusahaan tidak
memiliki dana (tidak cukup) secara
tunai sehingga harus menunggu
dalam waktu tertentu untuk
mencairkan aktiva lainnya seperti
menagih piutang, menjual surat-
surat berharga atau menjual sediaan
atau aktiva lainnya.

3. Kelalaian pihak manajemen
perusahaan dalam menjalankan
usahanya.
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4. Pihak manajemen perusahaan tidak
menghitung rasio keuangan yang
diberikan sehingga tidak
mengetahui bahwa sebenarnya
kondisi perusahaan sudah dalam
keadaan tidak mampu lagi  karena
nilai utangnya lebih tinggi dari
harta lancarnya.

5. Menurut Ismail (2012:188) “Dalam
neraca bank pada sisi aktiva, kredit
merupakan aktiva produktif yang
terbesar dan memberikan
pendapatan yang paling besar
dibandingkan dengan aktiva
produktif lainnya”.

6. Sedangkan menurut Rivai
(2012:198) “Kredit merupakan
penyerahan barang, jasa, atau uang
dari satu pihak atas dasar
kepercayaan kepada pihak lain
dengan janji membayar dari
penerima kredit kepada pemberi
kredit pada tanggal yang telah
disepakati kedua belah pihak”.

Menurut Ismail (2012:188) “Dalam
neraca bank pada sisi aktiva, kredit
merupakan aktiva produktif yang
terbesar dan memberikan pendapatan
yang paling besar dibandingkan
dengan aktiva produktif lainnya”.
Sedangkan menurut Rivai (2012:198)

“Kredit merupakan penyerahan barang,
jasa, atau uang dari satu pihak atas dasar
kepercayaan kepada pihak lain dengan
janji membayar dari penerima kredit
kepada pemberi kredit pada tanggal yang
telah disepakati kedua belah pihak”.
Menurut Jumingan (2009:100) Faktor-
faktor yang mempengaruhi kredit adalah
sebagai berikut:

1. Dana yang dimiliki pihak bank,
yaitu berupa dana baik dari modal
bank maupun hasil penghimpunan
dari masyarakat yang berupa dana
pihak ketiga. Semakin banyak dana
yang dimiliki bank semakin besar
peluang untuk memberikan kredit.

2. Laba ditahan, yaitu laba ditahan
yang tidak dibagikan kepada para
pemegang saham akan
ditambahkan ke modal untuk
meningkatkan operasional
perbankan.

3. Penghasilan diluar kegiatan
perbankan, misalnya penjualan
saham kepada pihak lain.

Dari uraian di atas maka peneliti membuat
hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Kecukupan modal berpengaruh
terhadap kredit pada
perusahaan perbankan
konvensional yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode
2012 – 2014.

H2 : Likuiditas berpengaruh terhadap
kredit pada perusahaan
perbankan konvensional yang
terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2012 – 2014.

H3 : Dana pihak ketiga berpengaruh
terhadap kredit pada
perusahaan perbankan
konvensional yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode
2012 – 2014.

H4 : Kecukupan modal, likuiditas,
dan dana pihak ketiga
berpengaruh terhadap kredit
pada perusahaan perbankan
konvensional yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode
2012 – 2014.

METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada

perusahaan perbankan konvensional yang
terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI)
melalui media internet yaitu pada website
www.idx.co.id . Waktu penelitian ini
direncanakan enam bulan terhitung dari
bulan Juli sampai dengan bulan Desember
2015.
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Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah dengan menggunakan
pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono
(2009:8) “Metode penelitian kuantitatif
dapat diartikan sebagai metode penelitian
yang berlandaskan pada filsafat positivism,
digunakan untuk meneliti pada populasi
atau sampel tertentu, pengumpulan data
menggunakan instrument penelitian,
analisis data bersifat kuantitatif / statistik,
dengan tujuan meguji hipotesis yang telah
ditetapkan

Menurut Silaen dan Widiyono
(2013:87) “Populasi adalah keseluruhan
dari objek atau individu yang memiliki
karakteristik (sifat-sifat) tertentu yang
akan diteliti”. Sedangkan pengertian
sampel menurut Silaen dan Widiyono
(2013:87) adalah “sebagian dari populasi
yang diambil dengan cara-cara tertentu
untuk diukur atau diamati
karakteristiknya, kemudian ditarik
kesimpulan mengenai karakteristik
tersebut yang dianggap mewakili

populasi”.  Populasi dari penelitian ini
adalah seluruh laporan keuangan yang
telah di susun dan di laporkan setiap
periode dari sejak tahun 2012 sampai
dengan tahun 2014 pada perusahaan
perbankan konvensional yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia yaitu sebanyak 35
perusahaan.

Kriteria yang digunakan untuk
memilih sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan perbankan
konvensional yang terdaftar di BEI
selama periode 2012-2014.

2. Perusahaan perbankan
konvensional yang
mempublikasikan laporan
keuangan yang lengkap berturut-
turut selama periode 2012-2014.

Dari kriteria di atas, jumlah
perusahaan yang memenuhi kriteria dan
dapat dijadikan sampel adalah sebanyak
96 dari perusahaan perbankan
konvensional yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2012 – 2014.

Tabel III.2
Proses Purposive Sampling Penelitian

NO KRITERIA JUMLAH
1 Perusahaan perbankan konvenional yang

terdaftar di BEI.
35

2 Perusahaan perbankan konvensional yang tidak
mempublikasikan laporan keuangan lengkap
secara beturut-turut selama periode 2012-2014.

(3)

Jumlah perusahaan (populasi) 32
Tahun Pengamatan 3
Total sampel selama periode penelitian 96

Variabel penelitian adalah ubahan yang
memiliki variasi nilai. Dalam
penelitian ini gunakan dua variabel, yaitu
:
1. Variabel Terikat (Dependent

Variabel)
Variabel terikat yang digunakan
dalam penelitian ini adalah kredit.

2. Variabel Bebas (Independent
Variabel)

Variabel yang digunakan dalam
penelitian ini terdiri dari 2 yaitu:
kecukupan modal, dan likuiditas.
Definisi operasional adalah usaha

yang dilakukan untuk meneliti sejauh
mana variabel suatu faktor berhubungan
dengan faktor lain. Adapun definisi
operasional variabel penelitian ini adalah :
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Tabel III.3
Definisi Operasional Variabel

Variabel Defenisi Variabel Indikator Variabel
Skala

Penguku
ran

Kecukupan
Modal

(X1)

Dana sebagai modal kerja
adalah dana yang digunakan
untuk membiayai kegiatan
operasional perusahaan,
terutama yang memiliki
jangka waktu pendek. Kasmir
(2012:249)

Ismail (2012:124)

Rasio

Likuiditas
(X2)

Rasio likuiditas digunakan
untuk menggukur
kermampuan perusahaan
untuk memenuhi liabilitas
jangka pendeknya. (Horne &
Wachowicz 2012:167) Rivai (2012:153)

Rasio

Dana
Pihak
Ketiga

(X3)

Dana pihak ketiga
merupakan sumber dana
terbesar bagi bank yang
dipercaya oleh masyarakat
(di luar bank ) kepada bank
berdasarkan perjanjian
penyimpanan dana.
(Suhardjono 2006: 29)

Kasmir (2008:48)

Nominal

Kredit
(Y)

Dalam neraca bank pada sisi
aktiva, kredit merupakan
aktiva produktif yang
terbesar dan memberikan
pendapatan yang paling besar
dibandingkan dengan aktiva
produktif lainnya. (Ismail
2012:188)

Kredit = Jumlah kredit yang diberikan
Rivai (2012:189)

Nominal

Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk

menguji apakah dalam model regresi,
variabel pengganggu atau residual
memiliki distribusi normal. Adapun cara
untuk mengetahuinya yaitu dilihat dari
grafis Histogram, normal probability plot
yang membandingkan distribusi
kumulatif dari distribusi normal.
Distribusi normal akan membentuk satu
garis lurus diagonal. Jika distribusi dari

data residual normal, maka garis yang
menggambarkan data sesungguhnya akan
mengikuti garis diagonalnya
(Ghozali,2013 : 160). Selain
menggunakan grafik, untuk mengetahui
apakah data berdistribusi normal atau
mendekati normal bisa juga dilakukan
dengan menggunakan statistik uji
kolgomorov-smirnov yang nilainya harus
lebih besar dari  0,05, maka data
dikatakan normal (Ghozali,2013 : 163).
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Uji Multikolinierlitas
Menurut Ghozali (2013 : 105) “Uji

Multikolonieritas bertujuan untuk menguji
apakah model regresi ditemukan adanya
korelasi antar variabel bebas jika variabel
independen saling berkorelasi maka
variabel ini tidak orthogonal. Untuk
mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas
didalam model regresi dapat dilihat dari
nilai tolerance dan variance inflation
factor cara pengambilan keputusan yaitu
nilai VIF ≤ 10 dan nilai tolerance ≥ 0,10
maka regresi bebas multikolonieritas”.
Uji Autokolerasi

Menurut Ghozali (2013 : 110) “Uji
autokorelasi bertujuan menguji apakah
dalam sebuah model regresi linear ada
korelasi antara kesalahan pengganggu pada
periode t dengan kesalahan pengganggu
pada periode t-1 (periode sebelumnya)”.
Salah satu ukuran dalam menentukan ada
tidaknya masalah autokorelasi dengan uji
Run Test. Run Test digunakan untuk
melihat apakah antar residual terdapat
korelasi yang tinggi. Jika antar residual
tidak terdapat hubungan korelasi maka
dikatakan bahwa residual adalah acak atau
random.

Nilai signifikan harus lebih besar
dari 0,05 untuk dikategorikan tidak
random atau tidak terjadi autokorelasi
antar nilai residual.
Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan
menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan variance dari
residual satu pengamatan ke pengamatan
yang lain. Cara pengambilan keputusan
adalah dengan melihat grafik Scatterplot,
gejala heteroskedastisitas adalah dengan
melihat grafik Scatterplot dengan analisis
:
1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik

yang ada membentuk pola tertentu yang
teratur (bergelombang,melebar
kemudian menyempit), maka

mengindikasikan telah terjadi
heteroskedastisitas.

2. Jika tidak ada pola yang jelas,
secara titik-titik menyebar diatas dan
dibawah angka 0 pada sumbu Y, tidak
terjadi heteroskedastisitas.

Model Analisa Data Penelitian
Model analisis data penelitian ini

adalah analisis regresi linear berganda.
Menurut Silaen dan Widiyono (2013:213)
“Analisis regresi linear berganda
digunakan untuk memprediksi perubahan
(naik-turunnya)  variabel dependen yang
dijelaskan/dihubungkan oleh dua atau
lebih variabel independen sebagai faktor
prediktor yang dimanipulasi dan untuk
mengetahui ada tidaknya pengaruh antara
variabel independen terhadap variabel
dependen”. Teknik Analisis regresi
berganda dalam penelitian ini adalah
dengan menggunakan software statistic
yaitu SPSS 19.
Rumusnya adalah sebagai berikut :
Y = a + b1X1 + b2X2 + e
Dimana :

Y = Kredit
a = Konstanta
b1 = Koefisien Regresi Variabel

X1 (Kecukupan Modal)
b2 = Koefisien Regresi Variabel

X2 (Likuiditas)
X1 = Variabel Kecukupan Modal
X2 = Variabel Likuiditas
X3 = Variabel Dana Pihak Ketiga
e = Persentase kesalahan (0,05)

III.8.1 Koefisian Determinasi
Koefisien determinasi (R2) adalah

untuk mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan
variasi variable independen. Nilai
koefisien determinasi adalah antara nol
dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti
kemampuan variabel – variabel
independen dalam menjelaskan variasi
variabel dependen amat terbatas. Nilai
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yang mendekati satu berarti variabel –
variabel independen memberikan hampir
semua informasi yang dibutuhkan untuk
memprediksi variasi variabel dependen
(Ghozali,2013:97).
Pengujian Hipotesis Secara Simultan
(Uji F)

Uji Statistik F pada dasarnya
menunjukkan apakah semua variabel
independen atau bebas yang dimasukkan
berpengaruh secara bersama – sama
terhadap variable dependen atau terikat.
Cara melakukan uji F adalah sebagai
berikut :

1. H0 : b1 , b2 , b3 = 0 , artinya
kecukupan modal dan likuiditas
secara simultan tidak berpengaruh
signifikan terhadap kredit.

2. Ha : b1, b2, b3 ≠ 0 : artinya
kecukupan modal dan likuiditas
secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap kredit.

Untuk mengetahui apakah hipotesis yang
diajukan diterima atau tolak yaitu :

1. Bila nilai F hitung > F tabel, maka
H0 di tolak dan Ha di terima pada
α=5%

2. Bila nilai F hitung ≤ F tabel, maka H0

di terima dan Ha di tolak pada α
=5%

(Ghozali, 2013:178)
Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji
t)

Uji Statistik secara parsial (Uji t)
pada dasarnya menunjukkan seberapa
jauh pengaruh satu variabel penjelas /
independent secara individual dalam
menerangkan variasi variable dependent.
Cara melakukan uji t adalah sebagai
berikut :

1. H0 : bi = 0 , artinya kecukupan
modal dan likuiditas tidak
berpengaruh signifikan terhadap
kredit.

2. Ha : bi 0 , artinya kecukupan
modal dan likuiditas berpengaruh
signifikan terhadap kredit.

Untuk mengetahui apakah hipotesis yang
diajukan diterima atau ditolak yaitu :

1. Bila nilai thitung > ttabel atau -thitung

< -ttabel, maka H0 di tolak dan Ha di
terima pada α =5%

2. Bila nilai -ttabel ≤ thitung ≤ ttabel,
maka H0 di terima dan Ha di tolak
pada α =5%

(Ghozali,2013:178)

PEMBAHASAN
Statistik deskriptif memberikan gambaran
mengenai nilai minimum, nilai maksimum,
nilai rata-rata, dan standart deviasi untuk
data yang digunakan dalam penelitian.
Data statistik secara umum dari
keseluruhan data yang digunakan dapat
dilihat pada tabel IV.2 berikut ini :

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

X1 96 .25 .93 .4436 .13875
X2 96 32.21 207.76 87.9605 23.96330
Y 96 406651 1958097288 87877907.86 2.201E8
Valid N (listwise) 96

HASIL ASUMSI KLASIK
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji
apakah dalm model regresi, variabel
pengganggu atau residual memiliki
distribusi normal. Untuk melihat

normalitas residual dilakukan dengan
melihat analisis grafik yaitu dengan
melihat grafik histogram yang
membandingkan antara data observasi
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dengan distribusi yang mendekati normal dan Normal Probality Plot yang
membandingkan distribusi kumulatif dari
distribusi normal. Data setelah di olah
tidak lulus uji normalitas sehingga data di
transformasi menggunakan Logartima

Natural (Ln) pada variabel dependennya
(Jumlah kredit yang diberikan)

Ada pun hasil

pengolahan data dengan
menggunakan program SPSS di bawah

ini:
Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa
data penelitian yang digunakan memenuhi
kriteria grafik histogram yaitu pola
distribusi grafik histogram simetris dan

tidak menceng ke kiri maupun ke kanan.
Demikian pula dengan hasil uji normalitas
dengan menggunakan grafik plot berikut
ini

:
Berdasarkan gambar IV.2 dapat
disimpulkan bahwa data penelitian tidak
terdistribusi normal karena titik-titik tidak

menyebar disekitar diagonal dan tidak
mengikuti arah garis diagonal. Selain
menggunakan grafik, untuk mengetahui
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apakah data berdistribusi normal juga bisa
dilakukan dengan menggunakan uji
statistik non-parametik yaitu Kolmogorov-

Smirnovtest yang nilai signifikannya lebih
besar dari 0,05 maka data dikatakan
normal.

Unstandardized
Residual

N 96
Normal Parametersa,,b Mean .0000000

Std. Deviation 1.80388377
Most Extreme Differences Absolute .130

Positive .130
Negative -.047

Kolmogorov-Smirnov Z 1.272
Asymp. Sig. (2-tailed) .079
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Dari hasil uji statistic Kolmogorov-
Smirnov, dapat diketahui bahwa variabel
kecukupan modal, likuiditas, dana pihak
ketiga dan kredit memenuhi distribusi
normal, dimana nilai Kolmogorov-
Smirnovtest lebih besar dari 0,05 yaitu
0,079 (0,079 > 0,05).

Berdasarkan pengujian grafik
histogram, grafik Normal Probability-Plot,
dan Kolmogorov-Smirnov menyatakan
bahwa data yang digunakan berdistribusi
normal. Oleh karena itu, dapat dikatakan
bahwa model regresi ini layak digunakan
untuk analisis regresi linear berganda.

Uji multikolonearitas bertujuan
untuk menguji apakah dalam suatu model

regresi terdapat korelasi antar variabel
independen. Pengujian multikolonearitas
dilakukan dengan melihat nilai VIF antar
variabel independen. Cara pengambilan
keputusannya yaitu nilai VIF ≤ 10 dan
nilai tolerance ≥ 0,10 maka regresi bebas
multikolonearitas. Berikut adalah hasil uji
multikolonearitas variabel yang dilakukan
dalam penelitian ini :

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 16.263 .956 17.004 .000

X1 -2.450 1.350 -.180 -1.814 .073 .997 1.003

X2 .018 .008 .226 2.276 .025 .997 1.003
a. Dependent Variable: LnY

Tabel IV.6 di atas menunjukkan bahwa
besarnya nilai tolerance yang diperoleh
untuk variabel kecukupan modal adalah

sebesar 0,997 dan variabel likuiditas
sebesar 0,987. Nilai VIF yang diperoleh
untuk variabel kecukupan modal adalah
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sebesar 1,003 dan variabel likuiditas
sebesar 1,013. Masing-masing nilai
tolerance yang diperoleh untuk setiap
variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF
yang diperoleh untuk setiap variabel lebih

kecil dari 10, maka artinya data penelitian
bebas dari gejala multikolonearlitas. Jadi
dapat disimpulkan bahwa tidak ada
multikolonearitas antar variabel
independen dalam model regresi tersebut.

Runs Test
Unstandardized

Residual

Test Valuea -.46484
Cases < Test Value 48
Cases >= Test Value 48
Total Cases 96
Number of Runs 56
Z 1.436
Asymp. Sig. (2-tailed) .151
a. Median

Berdasarkan tabel IV.7 dapat
dilihat bahwa hasil dari pengujian
autokorelasi dengan menggunakan uji Run
Test memiliki nilai signifikan 0,151 yang
dapat disimpulkan bahwa varian yang
digunakan dalam penelitian ini terbebas
dari autokorelasi karena nilai signifikan
lebih besar dari 0,05.

Uji heteroskedastisitas bertujuan
untuk menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan varians dari residual
satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Jika varians dari residual satu pengamatan
ke pengamatan lain tetap, maka disebut
Homoskedastisitas dan jika berbeda
disebut Heteroskedastisitas. Model regresi
yang baik adalah yang homoskedastisitas
atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Salah satu cara untuk mengetahui
ada tidaknya heteroskedastisitas dalam
suatu model regresi linear berganda adalah
dengan melihat grafik scatterplot. Grafik
scatterplot ditunjukkan pada gambar di
bawah ini :
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ANALISIS DATA

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 16.263 .956 17.004 .000

X1 -2.450 1.350 -.180 -1.814 .073 .997 1.003

X2 .018 .008 .226 2.276 .025 .997 1.003
a. Dependent Variable: LnY

Berdasarkan tabel IV.11 pada kolom
Unstandardized Coefficients diperoleh
modal regresi linear berganda yaitu:
LnY=16,263 - 2,450 X1+ 0,018 X2

Penjelasan dari nilai a, b1 dan b2,

pada Unstandardized Coefficients tersebut
dapat di artikan sebagaikan berikut ini :
a. Nilai konstanta sebesar 16,263

menunjukkan bahwa jika variabel
bebas yaitu kecukupan modal,
likuiditas dan dana pihak ketiga adalah
nol, maka nilai kredit adalah sebesar
16,263.

b. Kecukupan modal memiliki koefisien
regresi negatif sebesar 2,450, hal ini
menunjukkan bahwa setiap kenaikan
satu persen nilai kecukupan modal
akan menurunkan nilai kredit 2,450
dan sebaliknya.

c. Likuiditas memiliki nilai koefisien
positif sebesar 0,018 hal ini
menunjukkan bahwa setiap kenaikan
satu persen nilai likuiditas maka akan
meningkatkan nilai kredit sebesar
0,018 dan sebaliknya.

IV.3.1 Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi adalah angka

yang menunjukkan besarnya derajat atau
kemampuan distribusi variabel independen
dalam menjelaskan dan menerangkan
variabel dependen. Besar koefisien
determinasi adalah antara nol dan satu (0 <
R2< 1). Semakin besar koefisien
determinasi maka semakin besar variasi
variabel independennya mempengaruhi
variabel dependennya. Berikut ini nilai
koefisien determinasi :

Model Summaryb

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

1 .297a .088 .069 1.82318 2.042
a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: LnY

Berdasarkan tabel IV.12 dapat dilihat
bahwa nilai koefisien determinasi
(Adjusted R Square) adalah sebesar 0,069.
Hal ini menunjukkan bahwa 6,9% variasi
varian variabel kredit dapat dijelaskan oleh
variasi varian variabel kecukupan modal,
likuiditas, dan dana pihak ketiga
sedangkan sisanya yaitu 93,1% merupakan

variasi variabel lain yang tidak dijelaskan
dalam penelitian ini.
IV.3.2 Pengujian Hipotesis Secara
Simultan

Uji F digunakan untuk menguji
apakah variabel independen secara
bersama-sama mempengaruhi variabel
dependen. Berdasarkan hasil pengolahan
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data dengan program SPSS, maka diperoleh hasil sebagai berikut :
ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 29.871 2 14.936 4.493 .014a

Residual 309.130 93 3.324

Total 339.001 95

a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: LnY

Hasil Uji simultan (Uji F) diperoleh FHitung

sebesar 4,936 dengan tingkat kepercayaan
95%, α=5%, maka diperoleh FTabel sebesar
2,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa
FHitung > FTabel yaitu 4,493 > 2,70 dengan
nilai signifikan 0,000 di bawah 0,05 maka
berarti bahwa  kecukupan modal dan
likuiditas secara simultan dan signifikan
berpengaruh terhadap kredit pada

perusahaan perbankan konvensional yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
IV.3.3 Pengujian Hipotesis Secara
Parsial

Uji hipotesis secara parsial (Uji t)
digunakan untuk mengetahui seberapa jauh
pengaruh variabel independen terhadap
variabel dependen secara parsial. Hasil
pengujian dengan uji t adalah sebagai
berikut:

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 16.263 .956 17.004 .000

X1 -2.450 1.350 -.180 -1.814 .073 .997 1.003

X2 .018 .008 .226 2.276 .025 .997 1.003
a. Dependent Variable: LnY
Berdasarkan hasil pengujian secara parsial
di atas, dapat dilihat variabel kecukupan
modal memiliki nilai tHitung sebesar -1,814
dan nilai tTabel sebesar 1,661 maka -tHitung <
-tTabel ( -1,814 < -1,661) dengan nilai
signifikan < 0,073 (0,073 > 0,05) .Jadi
secara parsial kecukupan modal
berpengaruh tidak signifikan terhadap
kredit pada perusahaan perbankan
konvensional yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia.

Variabel likuiditas memiliki nilai
tHitung sebesar 2,276 dan nilai tTabel sebesar
1,661 maka tHitung > tTabel ( 2,276> 1,661)
dengan nilai signifikan < 0,025 (0,025 <
0,05) .Jadi secara parsial likuiditas
berpengaruh signifikan terhadap kredit
pada perusahaan perbankan konvensional
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian pada bab
sebelumnya, kesimpulan yang dapat
diambil dari penelitian ini adalah sebagai
berikut :

1. Kecukupan modal secara parsial
berpengaruh tidak signifikan
terhadap kredit pada perusahaan
perbankan konvensional yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode 2012-2014. Semakin tinggi
kecukupan modal semakin besar
pula jumlah kredit.

2. Likuiditas secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap
kredit pada perusahaan perbankan
konvensional yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode
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2012-2014. Semakin tinggi nilai
likuiditas bank akan semakin tinggi
pula jumlah kredit yang
tersalurkan.

3. Secara simultan dapat disimpulkan
bahwa kecukupan modal,
likuiditas, dan dana pihak ketiga
berpengaruh signifikan terhadap
kredit yang disalurkan pada
perusahaan perbankan
konvensional yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode
2012-2014.

4. Nilai koefisien determinasi dalam
penelitian ini adalah sebesar 6,9%
yang menunjukkan bahwa 93,1%
varian variasi variabel kredit dapat
dijelaskan oleh varian variasi
kecukupan modal dan likuiditas.

V.2 Saran
Beberapa saran yang dapat

dikemukakan peneliti berkaitan dengan
hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian ini,
disarankan kepada perusahaan
perbankan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia untuk lebih
memperhatikan jumlah kecukupan
modal dan likuiditas bank dalam
penyaluran kredit. Karena secara
bersamaan kecukupan modal dan
likuiditas berpengaruh dalam
jumlah penyaluran kredit. Jadi
semakin tinggi jumlah kecukupan
modal dan likuiditas maka semakin
bagus pula tingkat penyaluran
kredit yang akan menghasilkan
profit yang lebih maksimal pula.

2. Berdasarkan hasil penelitian ini
juga disarankan kepada para
investor untuk lebih menganalisis
pertumbuhan kecukupan modal dan
likuiditas yang akan mempengaruhi
jumlah penyaluran kredit dalam
melakukan investasi yang akan
menghasilkan laba yang maksimal

dan pembagian saham yang
maksimal juga.

3. Bagi peneliti yang tertarik untuk
melakukan penelitian lebih lanjut,
disarankan untuk menambah
variabel beban dana untuk
mengetahui pemaksimalan jumlah
kredit yang tersalurkan dengan
memperhatikan biaya dana / biaya
bunga kredit yang turut
mempengaruhi jumlah profit yang
dihasilkan perusahaan melalui
penyaluran kredit.
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