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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Bank 

a. Pengertian bank 

Dalam bahasa italia bank adalah ‘’banco’’ yang  artinya bangku. 

Bangku inilah yang di gunakan oleh banker untuk melayani kegiatan 

operasioanal kepada para nasabah. Kemudian istilah bangku tersebut 

secara resmi dan populer menjadi bank (Hasibuan,2006). Bank merupakan 

lembaga keuangan yang melakukan aktivitas perbankan dan memiliki 

fungsi sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dan menyalurkan 

dana kepada masyarakat. 

Menurut UU NO.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaiaman 

telah di ubah dengan UU no.10 tahun 1998,yaitu: “Bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dan atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat 

banyak”.Sedangkan perbankan adalah segala sesuatu yang 

menyangkuttentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta 

cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. 
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b. Kegiatan usaha bank 

Dalam melaksanakan kegiatannya setiap bank berbeda-beda seperti 

antara bank umum dengan bank perkreditan rakyat. Dalam usahanya untuk 

sebagai lembaga keuangan,bank setiap hari tidak akan terlepas dari bidang 

keuangan. Berikut kegiatan usaha perbankan di indonesia terutama bank 

umum, seperti yang dikutip dari kasmir (2012) adalah sebagai berikut: 

1. Menghimpun dana dari masyarakat (funding) dalam bentuk: 

a. Simpanan giro (demand deposit) yang merupakan simpanan pada 

bank dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 

menggunakan cek atau bilyet giro. 

b. Simpanan tabungan(saving deposit) yaitu simpanan pada bank 

yang penarikannya dapat di lakukan sesuai perjanjian antara bank 

dengan nasabah dan penarikannya slip penarikan, buku tabungan, 

kartu ATM, atau sarana penarikan lainnya. 

c. Simpanan deposit (time deposit) merupakan simpanan pada bank 

yang penarikannya sesuai jangka waktu (jatuh tempo) dan dapat 

di tarikdengan bilyet deposito atau sertifikat deposito. 

2. Menyalurkan dana ke masyarakat (lending) dalam bentuk kredit sebagai 

berikut: 

a. Kredit investasi adalah kredit yang di berikan kepada investor 

untuk investasi yang penggunaanya jangka panjang. 
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b. Kredit modal kerja merupakan kredit yang di berikan untuk 

membiayai kegiatan suatu usaha dan biasanya bersifat jangka 

pendek, guna memperlancar transaksi perdagangan. 

c. Kredit perdagangan adalah kredit yang di berikan kepada para 

pedagang baik agen-agen maaupun pengecer. 

d. Kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk di 

konsumsi atau dipakai untuk keperluan pribadi. 

e. Kredit produktif adalah kredit yang di gunakan untuk 

menghasilkan barang  atau jasa. 

3. Memberikan jasa-jasa bank lainya (services) antara lain: 

a. Menerima setoran-setoran seperti pembayaran pajak, 

pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran uang kuliah. 

b. Melayani pembayaran-pembayaran seperti gaji/ pensiun/ 

honorarium, pembayaran deviden, pembayaran kupon, 

pembayaran bonus/ hadiah. 

c. Di dalam pasar modal, perbankan dapat menjadi penjamin emisi 

(underwriter), penanggung (guarantor), wali amanat (trustee), 

perantara perdagangan efek (pialang/broker), pedagang efek 

(dealer), dan perusahaan pengelola dana (investment company). 

d. Kiriman uang (transfer) merupakan jasa kiriman uang antar bank 

yang sama maupun bank yang berbeda. Pengiriman uang dapat 

dilakukan untuk dalam kota, luar kota, maupun luar negri. 
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e. Inkaso (collection) merupakan jasa penagihan warkat antar bank 

yang berasal dari luar kota berupa cek, bilyet giro, atau surat-

surat berharga lainnya yang  baik berasal dari warkat bank dalam 

negri maupun luar negri. 

f. Kliring (clearing) merupakan jasa penarikan warkat (cek atau 

BG) yang berasal dalam satu kota, termasuk transfer dalam kota 

antar bank. 

g. Safe deposit box merupakan jasa penyimpanan dokumen, berupa 

surat-surat atau benda berharga. Safe deposit box biasa dikenal 

dengan istilah safe loket. 

h. Bank card merupakan jasa penerbitan kartu-kartu kredit yang 

dapat digunakan dalamberbagai transaksi dan penarikan uang 

tunai di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) setiap hari. 

i. Bank notes merupakan kegiatan jual beli mata uang asing. 

j. Bank garansi merupakan jaminan yang diberikan kepada nasabah 

dalam pembiayaan proyek tertentu. 

k. Refrensi bank adalah surat refrensi yang dikeluarkan oleh bank. 

l. Bank draft merupakan wesel yang di terbitkan oleh bank. 

2.1.2 Kredit 

a. Pengertian kredit 

Kata kredit berasal dari bahasa latin “credere” yang artinya 

percaya. Arti kata tersebut mempunyai implikasi bahwa setiap kegiatan 

prekreditan harus dilandasi kepercayaan, tanpa kepercayaan maka tidak 
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akan ada pemberian kredit atau sebaliknya tidak akan ada pemberian 

kredit atau sebaliknya tidak ada calon nasabah menyepakati kredit, sebab 

pemberian kredit oleh bank mempunyai nilai ekonomi kepada nasabah 

perseorangan atau badan usaha (Taswan,2010).  

Bank melakukan kegiatan pengelolaan uang masyarakat dan  

memutarnya dalam berbagai macaminvestasi untuk meningkatkan taraf 

hidup masyarakat. Salah satunya yaitu dalam bentuk kredit. Menurut UU 

no. 10 tahun 1998 yaitu: kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan ataukesepakatan 

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan pemberian bunga. 

b. Fungsi kredit 

Kredit mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian. 

Secara garis besar fungsi kredit menurut kasmir (2012) fungsi kredit 

secara luas sebagai berikut: 

a. Meningkatkan utility (daya guna) dari modal atau uang. 

b. Meningkatkan utility (daya guna) suatu barang. 

c. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang  

d. Sebagai alat stabilitas ekonomi. 

e. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha. 

f. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. 

g. Untuk meningkatkan hubungan internasional. 



15 
 

 
 

c. Analisis kredit 

Pemberian kredit mengandung berbagai risiko yang di sebabkan adanya 

kemungkinan tidak dilunasi kredit oleh debitur pada akhir masa (jatuh tempo) 

kredit itu. Tidak ada keputusan pemberian kredit tanpa risiko, bank yang tidak 

mampu mengembangkan keuangannya, jika bank selalu menghindar dari risiko. 

Tujuan utama analisis kredit adalah untuk memperoleh keyakinan apakah  

usaha nasabah layak, nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi 

kewajibannya kepada bank secara baik, baik pembayaran pokok  pinjaman 

maupun bunganya sesuai dengan kesepakatan dengan bank. Dalam pengertian 

yang lebih luas, analisis kredit merupakan proses menilai risiko pemberian 

pinjaman kepada perusahaan atau kepada perorangan (Darmawi, 2012).  

d. Kualitas kredit 

Perbankan kredit merupakan unsur utama untuk memperoleh keuntungan. 

Artinya besar laba suatu bank sangat dipengaruhi dari penyaluran kredit yang di 

salurkan dalam suatu periode. Hal ini kualitas kredit berkaitan dengan risiko 

kemacetan (bermasalah). Artinya makin tinggi kredit yang diberikan, maka akan 

memperkecil risiko terhadap kredit macet atau bermasalah (kasmir,2012). Untuk 

menghindari kredit yang bermasalah, maka dalam melepas kredit pihak perbankan 

ada dua unsur penting yaitu : 

1. Tingkat perolehan laba (return), artinya jumlah laba yang akan di peroleh 

atas penyaluran kredit dalam suatu periode. 

2. Tingkat risiko (risk), artinya tingkat risiko yang akan di hadapi terhadap 

kemungkinan melesetnya perolehan laba bank dari kredit yang di salurkan. 
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Dalam memenuhi perolehan laba yang baik, perbankan memerhatikan faktor-

faktor sebagai berikut : 

1. Tingkat Return On Asset (ROA). 

2. Return On Equity (ROE). 

3. Timing Of Return (waktu perolehan laba) dan  

4. Future Prospect (prospek ke depan atau di masa yangakan datang). 

Dengan memerhatikan faktor-faktor di atas, maka kesehatan bank dapat di ukur 

sesuai ketentuan tersebut. 

2.1.3 Ukuran bank 

Ukuran bank didefinisikan sebagai ukuran besar kecilnya suatu bank 

tersebut. Ukuran bank dapat di nyatakan dalam total aktiva, penjualan, dan 

kapitalisasi. Variabel ukuran bank menunjukkan ukuran atau besarnya skala 

ekonomi bank. Variabel ini menggambarkan asset yang dimiliki oleh suatu bank. 

Asset-asset tersebut terdiri dari giro (demand deposit), tabungan, deposito 

berjangka (time deposit), pinjaman dari bank lain, pinjaman dari bank sentral,dan 

perubahan dari modal sendiri. 

Perusahaan perbankan untuk mengetahui besarnya ukuran perusahaan 

dapat melihat jumlah total asset bank. Asset yang di miliki bank terdiri atas kas, 

giro, pada bank lain giro pada BEI, surat-surat berharga,kredit yang di berikan, 

penyertaan, biaya di bayar di muka, aktiva tetap, aktiva sewa guna usaha, aktiva 

lain-lain. Rasio di peroleh dari logaritma natural dari total asset yang di miliki 

bank yang bersangkutan pada periode tahun tertentu. 
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Menurut Ardi dan Lana (2006), besar kecilnya perusahaan dapat di lihat 

dari total asset yang di miliki perusahaan tersebut. Semakin besar asset yang di 

miliki perusahaan maka akan besar pula ukuran perusahaan tersebut. Asset 

perusahaan berada pada posisi neraca dimana mencerminkan kesuksesan yang 

merupakan hasil penjualan dalam berbagai bentuk. 

2.1.4 Risiko Kredit  

Risiko kredit adalah risiko yang berkaitan dengan kemungkinan kegagalan 

debitur untuk melunasi uatangnya, baik pokok maupun bunganya pada waktu 

yang telah di tentukan (Kasiadi,2010). 

Risiko kredit dapat timbul karena beberapa hal antara lain: 

a. Adanya kemungkinan pinjaman yang diberikan oleh bank atau obligasi 

(surat utang) yang dibeli oleh bank tidak dibayar. 

b. Tidak dipenuhi kewajiban,dimana bank yang terlibat didalmnya dapat 

melalui pihak lain, misalnya kegagalan memenuhi kewajiban kontrak 

derivatif. 

c. Penyelesaian (settlement) dengan nilai tukar,suku bunga dan produk 

derivatif. 

Bank yang terkena risiko kredit muncul ketika peminjam tidak mencakup jumlah 

kredit yang diterima oleh bank. Meskipun bank memiliki kapsitas dan ketrampilan 

yang diperlukan untuk memantau dan mengendalikan pinjaman dan perilaku 

peminjam, mereka mungkin menemukan kredit macet. Kredit bermasalah dari 

sebuah bank diobservasi dari rasio Non Performing Loan (Kumala & 

Suryatini,2015). 
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2.1.5 Non Performing Loan 

Non Performing Loan merupakan rasio yang di pergunakan dalam meng-

cover risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. NPL menggambarkan 

risiko kredit, semakin kecil NPL semakin kecil pula risiko kredit yang di 

tanggung pihak bank. Dalam memberikan kredit bank harus melakukan analisis 

terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah 

kredit diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit 

serta kemampuan bayar dan kepatuhan memenuhi kewajiban. Bank melakukan 

peninjauan penilaian,dan mengikat terhadap  agunan unttuk memperkecil risiko 

kredit (Ali,2004). Hal ini sejelan dengan ketentuan Bank Indonesia bahwa bank 

harus menjaga NPL-nya di bawah 5%. 

Non Performing Loan merupakan presentase jumlah kredit bermasalah 

dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap total kredit yang 

dikeluarkan bank (Indonesia Banking Statistic,2008). Berikut merupakan faktor-

faktor yang harus diperhatikan dalam penggolongan kolektibilitas kredit yang di 

keluarkan dari surat edaran Bank Indonesia No.7/3/DNP tanggal 31 januari 2005 

adalah: 

1. Prospek usaha dengan komponen : kualitas manajemen dan 

permasalahan tenaga kerja, dukungan dari afiliasi, dan upaya 

dalam memelihara lingkungan hidup. 

2. Kinerja debitur, dengan komponen : perolehan data, struktur 

permodalan,dan sensabilitas dengan risiko pasar. 
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3. Kemampuan membayar, dengan komponen : ketetapan 

pembayaran pokok dan bunga, ketersediaan dan keakuratan 

informasi debitur, kelengkapan dokumentasi kredit, kepatuahan 

terhadap perjanjian kredit,kesesuaian penggunaan dana, dan 

kewajaran sumber pembayaran. 

2.1.6 Likuiditas  

Menurut Sutrisno (2012) rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan 

dalam membayar kewajiban-kewajibannya yang harus segera dipenuhi 

perusahaan. Kewajiban yang harus segera dipenuhi perusahaan adalah hutang 

jangka pendek, oleh karena itu rasio bisa digunakan dalam mengukur tingkat 

keamanan kreditor untuk jangka pendek, serta mengukur apakah operasi 

perusahaan tidak akan terganggu apabila kewajiban jangka pendek ini segera 

ditagih.  

Rasio tersebut menunjukkan pada tingkat kemudahan relative pada suatu 

aktiva agar segera di konvermasikan di dalam sisi kas dengan sedikit atau tanpa 

penurunan nilai, kas merupakan aktiva yang paling likuid, aktiva yang lain 

mungkin likuid tergantung pada seberapa cepat aktiva yang tidak likuid 

(Tampubolon,2013), ketidak mampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

lancarnya merupakan suatu masalah yang sangat extream, masalah tersebut 

mengarah pada penjualan investasi didalam perusahaan yang dipaksakan, dan 

bahkan mengarah pada kesulitan keuangan dan kebangkrutan perusahaan. Ketidak 

mampuan perusahaan dalam membayar kewajban secara tepat waktu, dapat 

dirasakan secara langsung oleh kreditor,terutama kreditor yang berhubungan 
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langsung dengan perusahaan ( Andre,2013). Likuiditas dari sebuah bank 

diobservasi dari rasio Loan to Deposit Ratio. 

2.1.7 Loan to Deposit Ratio 

Loan to Deposit Ratio adalah rasio seluruh jumlah kredit yang  disalurkan 

kemasyarakat terhadap jumlah dana pihak ke tiga dan modal sendiri. Bank 

memerlukan persediaan dana untuk membayar tarikan deposit oleh deposan 

sewaktu-waktu dan untuk membayar permintaan kredit dari pelanggan. Semakin 

besarnya penyaluran kredit, maka semakin besar keuntungan yang di peroleh. 

Sedangkan jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dana yang 

terhimpun banyak maka akan menyebabkan kerugian pada bank. Semakin tinggi 

rasio akan semakin rendah kemampuan likuiditas bank (Dendawijaya.L, 2000). 

Bank harus mampu mengelola likuiditas dalam kegiatan oprasionalnya. 

Karena dana yang diperoleh untuk dikelola bank sebagian besar dana berasal dari 

masyarakat yang sifatnya jangka pendek. Likuiditas suatu bank berarti bank 

tersebut memiliki persediaan sumber dana yang cukup untuk memenuhi 

kewajiban (siamat,2005). Menurut surat edaran Bank Indonesia tanggal 29 mei 

1993,yang termasuk dalam pengertian dana yang diterima bank sebagai berikut: 

1. KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia) jika ada. 

2. Giro, deposito, dan tabungan masyarakat. 

3. Pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan, 

tidak termasuk pinjaman subordinasi. 

4. Deposito dan pinjaman dari bank lainyang berjangka waktu lebih dari 3 

bulan. 
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5. Surat berhargayang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu lebih 

dari 3 bulan. 

6. Modal inti. 

7. Modal pinjaman. 

LDR adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang di berikan 

di bandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan 

(kasmir,2008). 

2.1.8 Kecukupan modal 

Modal merupakan faktor bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus 

menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap penciptaan aktiva, disamping berpotensi 

menghasilkan keuntungan juga berpotensi menimbulkan banyak resiko. Oleh 

karena itu modal juga harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan 

terjadinya resiko kerugian atas aktiva dan investasi pada aktiva. Menurut Zaenal 

(2002) modal didefinisikan sebagai suatu yang menwakili kepentingan pemilik 

dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai 

kekayaan bersih yaitu selisis antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai 

buku dari kewajiban. Pada suatu bank sumber perolehan modal bank dapat 

diperoleh dari para pendiri dan para pemegang saham.Pemegang saham 

menempatkan modalnya pada bank dengan harapan memperoleh hasil keuntungan 

dimasa yang akan datang. Kecukupan modal dari sebuah bank diobservasi dari 

rasio Capital Adequacy Ratio. 
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2.1.9 Capital Adequacy Ratio 

Kewajiban penyediaan modal minimum adalah rasio untuk mengukur 

kecukupan modal bank dalam menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan 

KPMM yang berlaku (Bank Indonesia, 2004). Rasio ini dapat diukur dalam 

kaitannya dengan berbagai rekening neraca seperti total deposit, total aset atau 

aset berisiko. Menurut (Dendawijaya, 2005) CAR adalah rasio yang 

memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko 

(kredit, pernyataan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut di biayai dari dana 

modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar 

bank, seperti dana dari masyarakat, pinjaman dan lain-lain. Semakin tinggi CAR 

maka semakin besar pula sumber daya financial yang di gunakan untuk keperluan 

bank dalam kegiatan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian 

yangdi akibatkan olehpenyaluran kredit. Besarnya modal bank akan 

mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. 

CAR menurut standart BIS (Bank for International Settlement) minimum 

sebesar 8%, jika kurang dari itu maka akan dikenakan sanksi oleh bank sentral 

(hasibuan,2004). Menurut Lukman Denda Wijaya (2001), modal yang di miliki 

oleh bank terdiri dari modal inti (modal di setor,agio saham, cadangan umum, dan 

laba di tahan) di tambah dengan modal pelengkap (cadangan revaluasi aktiva 

tetap). Menurut Hasibuan (2002), ketetepan CAR sebesar 8% bertujuan untuk : 

1. Menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan. 

2. Melindungi dana pihak ke tiga pada bank bersangkutan. 



23 
 

 
 

3. Untuk memenuhi ketetapan standart BIS perbankan internasional 

formula sebagai berikut: 

a. 4% modal inti yang terdiri dari shareholder equity, prefered 

stock, dan freereseves, serta  

b. 4% modal sekunder yang terdiri dari subordinate debt, loan loss 

provision,hybird securities, dan revolution reserves.  
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Adapun beberapa peneliti terdahulu yang meneliti tentang penyaluran 

kredit perbankan untuk dapat dijadikan refrensi dan disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 2. 1 

Penelitian Terdahulu 

 

No

. 

Sumber (tahun) Variabel  Hasil 

1. Oktaviani dan 

Pangestuti (2012) 

X1= DPK 

X2=ROA 

X3=CAR 

X4=NPL 

 

Y=Jumlah 

penyaluran 

kredit 

DPK, ROA, CAR,NPL tidak 

berpengaruh terhadap jumlah 

penyaluran kredit. 

2. Sania dan Wahyuni 

(2016) 

X1= DPK 

X2=NPL 

X3=CAR 

 

Y=Jumlah 

penyaluran 

kredit 

Secara simultan, variabel dana 

pihak ketiga (DPK), non 

performing loan (NPL), dan 

capital adequacy ratio (CAR) 

memiliki pengaruh terhadap 

jumlah penyaluran kredit pada 

bank persero. 

3. Arianti, Andini dan 

Arifati (2016) 

X1= BOPO 

X2=NIM 

X3=NPL 

 

Y=Jumlah 

penyaluran 

kredit 

Terdapat pengaruh positif 

signifikan dari variabel BOPO 

terhadap jumlah penyaluran kredit, 

pengaruh positif signifikan dari 

variabel NIM terhadap jumlah 

penyaluran kredit pada perusahaan 

perbankan, pengaruh negatif 

signifikan dari variabel 

NPLterhadap jumlah penyaluran 

kredit pada perusahaan perbankan, 

pengaruh positif dari variabel 

NPLterhadap jumlah penyaluran 

kredit pada perusahaan. 

4. Adnan, Ridwan dan 

Fildzah (2016) 

X1=Ukuran 

Bank 

X2=DPK 

X3=CAR 

 

Y=Jumlah 

Ukuran bank berpengaruh positif 

terhadap penyaluran kredit pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-

2015,  
DPK berpengaruh positif terhadap 

penyaluran kredit pada perusahaan 
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No

. 

Sumber (tahun) Variabel  Hasil 

penyaluran 

kredit 

perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2011-2015, 

CAR tidak berpengaruh terhadap 

penyaluran kredit pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2011-2015, 

LDR berpengaruh positif terhadap 

penyaluran kredit pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2011-2015. 

Keterbatasan 

5. Huda ( 2014) 

 

X1= CAR 

X2=ROA 

X3=NPL 

X4=BOPO 

 

Y=Jumlah 

penyaluran 

kredit 

CAR, ROA, NPL, BOPO dan 

DPK berpengaruh positif terhadap 

penyaluran kredit pada UMKM,  

6. Serli (2016) X1= DPK 

X2= LDR 

X3=NPL 

X4=CAR 

X5 =ROA 

X6 = BOPO 

X7=SUKU 

BUNGA 

 

Y=Jumlah 

penyaluran 

kredit 

DPK berpengaruh negatif, LDR, 

NPL, CAR, ROA, BOPO, SUKU 

BUNGA tidak berpengaruh  

terhadap penyaluran kredit. 

7. Supriyadi (2015) X1= CAR 

X2=NIM 

X3=BOPO 

X4=NPL 

X5 = LDR  

 

Y=Jumlah 

penyaluran 

kredit 

CAR berpengaruh negatif, NIM 

berpengaruh positif, BOPO 

berpengaruh negatif, NPL tidak 

ada pengaruh LDR tidak 

berpengaruh. 

Sumber : Oktaviani dan Pangestuti (2012), Sania dan Wahyuni (2016), Arianti, 

Andini dan Arifati (2016), Adnan, Ridwan dan Fildzah (2016), Huda ( 2014), 

serli(2016), supriyadi (2015). 
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 Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu dari hasil 

penelitian terdahulu yang sudah diuraikan diatas dalam tabel 2.1 terdapat adanya 

perbedaan dari periode penelitian dari tahun 2012-2016 dengan  jumlah sampel 

penelitian yang akan diteliti. 

2.3 Keragka Pemikiran 

Industri perbankan mempunyai perananan penting dalam perekonomian 

sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana masyarakat ke dalam 

investasi asset produktif yang akan mendorong produktifitas riil, akumulasi 

kapital, dan pertumbuhan output agrerat. Menurut Amelia & Murtiasih, (2014) 

Perkembangan volume kredit dari tahun ke tahun cenderung meningkat, namun 

jika di lihat lebih teliti maka akan terlihat fluktuasinya. 

Berdasarkan dari landasan teori dari penelitian-penelitian terdahulu di 

peroleh variabel-variabel yang di gunakan dalam penelitian ini di antaranya yaitu 

Ukuran Bank, Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR),Capital 

Adequacy Ratio (CAR) .variabel-variabel tersebut di perkirakan mempunyai 

pengaruh terhadap penyaluran kredit pada bank umum yang terdaftar BEI. 

Berdasarkan penelitian tersebut dapat digambarkan dalam bentuk kerangka 

pemikiran teoritis pada gambar 2.1 sebagai berikut: 

 

 



27 
 

 
 

 

Gambar 2. 1 kerangka teoritis 

2.4 Rumusan Hipotesis 

2.4.1 Ukuran bank terhadap penyaluran kredit 

Ukuran bank merupakan skala ukuran besar kecilnya suatu bank dengan 

menggunakan total aset, total penjualan, atau total modal sebagai skala 

pengukurannya. Ukuran bank menggambarkan kemampuan dalam mendanai 

investasi yang menguntungkan. Pemanfaatan asset menjadi aktiva produktif pada 

bank seperti pemberian kredit dan lain-lain, dapat menghasilkankeuntungan yang 

besar pula bagi bank. Ukuran bank yang besar kemungkinan dapat menekan 

terjadinya kredit bermasalah (Basyaib,2007). Seperti diungkapkan pada penelitian 

(Febrianto & Muid, 2013) bahwa ukuran bank memiliki pengaruh positif terhadap 

penyaluran kredit. sehingga di ambil hipotesis sebagai berikut: 

Hipotesis 1 : Ukuran bank berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit. 

2.4.2 Pengaruh Non Performing Loanterhadap penyaluran kredit 

Akibat tingginya NPL perbankan harus menyediakan pencadangan yang 

lebih besar sehingga  pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Padahal  besaran 

Ukuran bank 

 
Non Performing 

Loan (NPL) 

Loan to Deposit 

Ratio (LDR) 

Capital Adequacy 

Ratio (CAR) 

Penyaluran kredit (Y) 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 
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modal sangat mempengaruhi besarnya ekspansi kredit. Hasil yang di peroleh dari 

hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial mempunyai pengaruh signifikan dan 

negatif terhadap penyaluran kredit. Hal ini di sebabkan pihak perbankan sudah 

mengupayakan penyelamatan dari kredit macet sehingga perbankan dapat 

mengurangi kerugian, misalnya penyelamatan kredit macet  dilakukan dengan 

cara memperpanjang jangka waktu kredit dan angsuran, atau memberi kemudahan 

kepada nasabah yang tidak melunasi kreditnya pada saat jatuh tempo, sehingga 

perbankan akan tetap memperoleh keuntungan serta kredit macet tersebut dapat 

teratasi (Putra & Rustariyuni, 2014). MenurutDefi (2006), Billy(2010) dan Anita 

(2011) NPL berpengaruh Negatif terhadap penyaluran kredit. 

Hipotesis 2 : NPL berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit. 

2.4.3 Pengaruh  Loan to Deposit Ratioterhadap penyaluran kredit 

Persediaan dana yang di himpun dapat di optimalkan oleh bank untuk 

menjalankan kegiatan dalam menyalurkan kredit, dimana kegiatan tersebut 

merupakan asset yang paling produktif bagi bank yang merupakan sumber 

pendapatan utama. Semakin banyak jumlah kredit yang di salurkan oleh bank, 

akan semakin  besar keuntungan yang di peroleh. Apabila kapasitas dana yang di 

salurkan bank untuk kredit berlebihan sementara simpanan masyarakat sedikit 

akan menyebabkan rendahnya kemampuan likuiditas  bank dan berimbas pada 

naik jumlahnya LDR. Untuk kredit memiliki tingkat risiko tinggi, maka besar 

kemungkinan tingginya LDR menyebabkan terjadinya kredit bermasalah. Seperti 

penelitian yang di lakukan oleh Misra &Sarat D (2010) bahwa LDR berpengaruh 

positif terhadap penyaluran kredit, dan penelitian ini didukung oleh Dwi K (2014) 
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yang menyatakan bahwa LDR berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit, 

sehingga dapat di ambil hipotesis: 

Hipotesis 3 : LDR berpengaruh positif  terhadap penyaluran kredit. 

2.4.4 Pengaruh Capital Adequacy Ratio terhadap penyaluran kredit. 

CAR merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank 

dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung 

risiko kerugian dana yang di akibatkan oleh kegiatan operasi bank (Ali,2004) 

semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya financial yang dapat 

di gunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi 

kerugian yang di akibatkan oleh penyaluran kredit. Dengan kata lain besarnya 

CAR meningkatkan kepercayaan perbankan dalam menyaluran kredit, dengan 

CAR diatas 20% perbankan bisa memacu pertumbuhan kredit hingga 20%-25% 

setahun (Wibowo,2009). Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Oktaviani,2012) 

dan (Huda,2014). 

Hipotesis 4 : CAR berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit. 

 


