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ABSTRACT 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh non performance 

loan, capital adequacy ratio dan return on assets terhadap penyaluran kredit pada 

Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012. 

Penelitian ini dilakukan pada perbankan di Bursa Efek Indonesia. Dengan 

menggunakan purposive sampling diperoleh 27 perbankan. Teknis analisis data 

menggunakan persamaan regresi berganda. Pembuktian hipotesis dilakukan 

dengan menggunakan uji T dan uji F. 

Besarnya kemampuan variabel independen (non performance loan, capital 

adequacy ratio dan return on assets) menjelaskan variabel dependen (penyaluran 

kredit) adalah 40,2%, sedangkan sisanya 59,8% dijelaskan faktor lain yang tidak 

termasuk dalam model penelitian ini. Hasil penelitian ini menemukan bahwa 

variabel independen berpengaruh signifikan yaitu pembiayaan capital adequacy 

ratio (P value = 0,042), return on assets (P value = 0,000) sedangakan non 

performance loan tidak berpengaruh (P value = 0,291) terhadap penyaluran kredit. 

Kata Kunci : Non Performance Loan, Capital Adequacy Ratio, Return On 

Assets, Penyaluran Kredit 

 

PENDAHULUAN 

Munculnya sistem moneter dalam dunia perekonomian adalah salah satu 

penyebab terbentuknya lembaga keuangan. Pertumbuhan ekonomi di berbagai 

belahan dunia sangat dipengaruhi oleh lembaga keuangan. Salah satu lembaga 

keuangan Negara adalah perbankan. Bank merupakan salah satu lembaga 

keuangan yang memiliki peran penting dalam mengatur, menghimpun, dan 

menyalurkan dana kepada masyarakat untuk membiayai kegiatan-kegiatan 

ekonomi masyarakat tersebut.  

Dalam dunia modern sekarang ini, peran perbankan dalam memajukan 

perekonomian suatu Negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang 

berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. 

Oleh karena itu, saat ini dan dimasa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas 

dari dunia perbankan, jika hendak menjalani aktivitas keuangan, baik perorangan 

maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan (Kasmir, 2012). 

Tujuan utama sebuah perusahaan adalah mendapatkan laba setinggi 

mungkin termasuk perusahaan perbankan. Dalam hal ini salah satu keuntungan 
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atau laba yang diperoleh oleh bank didapatkan dari hasil penyaluran kreditnya. 

Semakin besar jumlah kredit yang disalurkan maka semakin besar pula 

kemungkinan laba yang didapatkan. Adapun risiko yang akan dihadapi oleh bank 

dalam penyaluran kreditnya yaitu kredit bermasalah (non performance loan). 

Tidak semua kreditur bisa diterima oleh bank dalam pengajuan kredit. 

Bank sebagai debitur harus melihat beberapa faktor penentu kalayakan kreditur 

dalam penerimaan kredit yang diajukan, salah satu faktornya adalah kemampuan 

kreditur dalam melunasi pinjamannya kepada bank. Dalam kegiatan penyaluran 

kredit bank juga memerlukan tingkat permodalan yang cukup atau lebih agar 

permintaan pengkreditan oleh calon kreditur bisa terpenuhi sesuai dengan 

pengajuan kreditnya. 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti akan melakukan 

penelitian dan menyajikannya dalam bentuk penelitian ilmiah dengan judul “ 

Pengaruh Non Perfomance Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR) dan 

Return On Assets (ROA) terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Umum 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 – 2012 ”. 

RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka 

rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Non Perfomance Loan, Capital Adequacy Ratio  dan Return On 

Assets berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Umum ynag 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012? 

2. Apakah Non Perfomance Loan, Capital Adequacy Ratio dan Return On 

Assets berpengaruh secara simultan terhadap Penyaluran Kredit pada Bank 

Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 - 2012? 

 

TUJUAN PENELITIAN  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Non Perfomance Loan, Capital Adequacy 

Ratio dan Return On Assets terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Umum 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Non Perfomance Loan, Capital Adequacy 

Ratio dan Return On Assets secara simultan terhadap Penyaluran Kredit 

pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-

2012. 

 

KAJIAN PUSTAKA 
Bank 

Menurut Kasmir (2012), secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga 

keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkan kembali dana tersebut dari masyarakat serta memberikan jasa-jasa 

bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan 

yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun 

dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya. 

Laporan Keuangan 
Menurut Rivai, dkk (2013), laporan keuangan adalah laporan periodik 

yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secra umum 
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tentang status keuangan dari individu, asosiasi atau organosai bisnis yang terdiri 

dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas pemilik.  

Kredit atau Pembiayaan 
Menurut Kasmir (2012), kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau 

tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Adapun unsur-unsur yang terkandung 

dalam pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut:  

1. Kepercayaan  

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa 

kredit yang diberikan (baik berupa uang, batang atau jasa) benar-benar 

diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit 

2. Kesepakatan  

Di samping unsur percya didalam kredit juga mengandung unsur 

kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. 

3. Jangka waktu 

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu 

ini mencakup masa pemberian kredit yang telah disepakati. 

4. Risiko  

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan 

memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu 

kredit. 

5. Balas jasa 

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas 

pemberian suatu kredit. 

Non Perfomance Loan (NPL) 
Pengertian Non Perfomance Loan atau kredit bermasalah menurut 

Yuwono dan Meiranto (2012), adalah banyaknya peminjaman kredit yang 

mengalami kendala dalam melunasi kewajibannya. Hal ini dapat terjadi karena 

kesenjangan yang dilakukan oleh debitur atau pun masalah lain yang diluar 

kendali debitur. Jika Non Perfomance Loan menunjukan kenaikan yang tinggi, 

maka tingkat kesehatan bank akan semakin menurun dengan nilai aset yang 

dimiliki. 

 

Capital Adequacy Ratio (CAR) 
Menurut Rival, dkk (2013), modal adalah faktor penting bagi bank dalam 

rangka pengembangan usaha dan menampung kerugian. Agar mampu 

berkembang dan bersaing secara sehat maka permodalannya perlu disesuaikan 

dengan ukuran internasional yang dikenal sebagai standar BIS (Bank for 

International Settlement). Sesuai dengan BIS maka kewajiban modal minimum 

bank adalah berdasarkan pada risiko, termasuk dalam risiko kredit. 

Capital Ratio merupakan rassio yang digunakan untuk mengukur 

permodalan dan cadangan penghapusan dalam menanggung perkreditan, terutama 

risiko yang terjadi karena bunga gagal ditagih (Kasmir,2013). Pengertian CAR 

menurut Yuwono dan Meiranto (2012), adalah rasio kinerja bank untuk mengukur 

kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung 

atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan.  

Menurut Abdullah dan Tantri (2012), guna memenuhi ketentuan tentang 

CAR yang ditetapkan oleh BIS, maka Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas 
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moneter di Indonesia telah mengeluarkan ketentuan mengenai kewajiban 

penyediaan modal minimum bank (Capital Adequacy Ratio = CAR) dengan surat 

keputusan direksi Bank Indonesia Nomor: 23/677Kep/dir tanggal 28 Februari 

1991. 

Adapun peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 pasal 2 yang 

berbunyi  : 

1. Bank wajib menyediaan modal minimum sesuai profit risiko. 

2. Penyedian modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 

dengan menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 

(KPMM). 

3. Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkam paling rendah sebagai berikut: 

a. 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) 

untuk bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu); 

b. 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh 

persen) dari ATMR untuk Bank dengan profit risiki peringkat (2); 

c. 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas 

persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3 

(tiga); atau  

d. 11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari 

ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau 

peringkat 5 (lima). 

4. Bank Indonesia berwenang menetapkan modal minimum lebih besar dari 

modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal Bank 

Indonesia menilai Bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan 

modal lebih besar. 

5. Kewajiban pemenuhan modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: 

a. Pemenuhan modal minimum posisi bulan Maret sampai dengan bulan 

Agustus didasarkan pada peringkat profil risiko posisi bulan 

Desember tahun sebelumnya; 

b. Pemenuhan modal minimum posisi bulan September sampai dengan 

bulan Februari tahun berikutnya didasarkan  pada peringkat profil 

risiko posisi bulan juni; 

c. Dalam hal terjadi perubahan peringkat profil risiko diantara periode 

penilaian profil risiko, maka pemenuhan modal minimum didasarkan 

pada peringkat profil risiko terakhir. 

Menurut Abdullah dan Tantri (2012), kewajiban penyediaan modal 

minimum bank diukur dari persentase tertentu terhadap aktiva tertimbang menurut 

risiko. Sejalan dengan standar yang ditetapkan oleh penetapan Bank Internasional 

terhadap seluruh bank di Indonesia diwajibkan untuk menyediakan modal 

minimum sebesar 8%. 

 

Return On Assets (ROA) 
Menurut Yuwono dan Meiranto (2012), ROA digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara 

keseluruhan. Laba merupakan tujuan utama dalam usaha, termasuk dalam 

perusahaan perbankan. 
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Profitabilitas merupakan tingkat kemampuan bank dalam dalam 

meningkatkan labanya. Tingkat profitabilitas dapat diukur menggunakan rasio 

return on asset (ROA). Yang merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

manajemen untuk mengelola aktiva untuk menghasilkan laba. (Yuda dan 

Meiranto, 2010). 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Pengaruh Non Perfommance Loan terhadap Penyaluran Kredit 

Rasio Non Perfomance Loan merupakan persentase perbandingan antara 

jumlah kredit yang disalurkan dengan kategori tingkat kolektabilitas bermasalah 

terhadap kredit yang disalurkan. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas 

kurang lancar, diragukan, dan macet (Taswan,2013). Menurut Pratama (2010), 

NPL mencerminkan risiko kredit. Semakin tinggi NPL maka semmakin besar pula 

risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank. Akibat tingginya NPL perbankan 

akan lebih berhati-hati (selektif) dalam mmenyalurkan kredit. hal ini dikarenakan 

adanya potensi kredit yang tidak tertagih. Tingginya NPL akan mmeningkatkan 

premi risiko yang berdammpak pada tingginya suku bunga kredit yang kemudian 

akan mengurangi permintaan masyarakat akan kredit. tingginya NPL juga 

mngakibatkan munculnya pencadangan yang lebih besar sehingga pada akhirnya 

modal bank ikut terkikis. Dengan demikian besarnya NPL menjadi salah satu 

penghambat tersalurnya kredit peerbankan.  

Namun disisi lain Yoga dan Yuliarmi (2013), mengatakan jika jumlah 

dana yang disalurkan meningkat setiap periode dan NPLnya menunjukkan arah 

yang positif dikarenakan jumlah NPL pada perbankan masih pada batas terkendali 

dan bisa ditoleransi oleh Bank Indonesia (BI) yaitu maksimum 7,2%, maka 

penyaluran kredit tidak akan dikurangi melainkan jumlahnya akan tetap 

ditingkatkan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Yoga dan Yuliarmi 

(2013), yang menyatakan bahwa Non Perfomnace Loan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap penyaluran kredit. 

H1 : Diduga Non Performance Loan (NPL) berpengaruh terhadap Penyaluran 

Kredit 

Pengaruh Capital Adequacy Ratio terhadap Penyaluran Kredit 

Rivai.et.al (2013),  menyatakan bahwa CAR sebagai salah satu indicator 

kemammpuan bank dalam menutup penurunan aktiva sebagai akibat kerugian 

yang diderita bank. Besar kecilnya CAR ditentukan oleh kkemampuan bank 

menghasilkan laba serta komposisi pengalokasian dana pada aktiva sesuai dengan 

tingkat risikonya. Menurut Yuwono dan Meiranto (2012), semakin tinggi CAR 

maka semakin besar pula sumber daya financial yang digunakan untuk keperluan 

pengengbangan usaha dan mengantisipasi kerugian yang diakibatkan oleh 

penyaluran kredit. Secara singkat biasa dikatakan besarnya nilai CAR akan 

meningkatkan kepercayaan diri perbankkan dalam menyalurkan kredit. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013), menunjukkan bah 

H2 : Diduga Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap Penyaluran 

Kredit 
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Pengaruh Return On Assets terhadap Penyaluran Kredit 

Menurut Rivai.et.al (2013), semakin besar ROA berarti semakin besar pula 

tingkat keuntungan yang dicapai dan semakin baiknya posisi bank dari segi 

penggunaan asset. Sehingga membuat bank lebih banyak menyalurkan kredit 

dalam penambahan aktiva produktif. Hasi penelitian yang dilakukan oleh Satria 

dan Subegti (2010), ROA berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit dan 

mengatakan bahwa motivasi return yang tinggi yang direfleksikan dengan 

tingginya ROA mendorong bank untuk melakukan ekspansi kredit yang lebih 

tinggi. 

H3 : Diduga Return on Assets (ROA) berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit 

Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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METODE PENELITIAN 
DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL 

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

TABEL 3.2 

Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Definisi Pengukuran / Formula 

 

1 NPL (X1) Rasio yang 

menunjukkan 

perbandingan 

antara kredit 

bermasalah 

tehadap total 

kredit.  

 
                 

            
      

Non Perfomance Loan (NPL) 

 (X1) 

Capital Adequacy Ratio (CAR) 

(X2)  

Return On Assets (ROA) 

 (X3) 

Penyaluran Kredit 

(Y) 

Non Perfomance Loan (NPL) 

 (X1) 
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2 CAR (X2) Rasio yang 

menunjukkan 

perbandingan 

antara modal 

terhadap aktiva 

tertimbang 

menurut risiko. 

 
     

    
      

3 ROA (X3) Rasio yang 

menunjukkan 

perbandingan 

laba sebelum 

pajak terhadap 

total aset. 

 
                  

            
      

4 Penyaluran 

Kredit (Y) 

Realisasi 

jumlah kredit 

yang diberikan 

oleh Bank 

Umum kepada 

pihak kreditur. 

 

                          

 

POPULASI DAN SAMPEL 

Populasi 

Menurut Sugiyono (2013), Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 – 2012 sebanyak 37 bank. 

 

Sampel 

Menurut Sugiyono (2013), Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel perusahaan yang 

memenuhi kriteria sampel yaitu 27 bank.  

Berikut ini adalah daftar Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2010-2012. memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel 

penelitian. 

TABEL 3.4 

Daftar Sampel  

 

NO KODE NAMA PERUSAHAAN 

1 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk 

2 BACA Bank Capital Indonesia Tbk 

3 BBCA Bank Central Asia Tbk 

4 BBKP Bank Bukopin Tbk 

5 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

6 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk 
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7 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

8 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 

9 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk 

10 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 

11 BNBA Bank Bumi Arta Tbk 

12 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 

13 BNLI Bank Permata Tbk 

14 BSIM Bank Sinar Mas Tbk 

15 BSWD Bank Swadesi Tbk 

16 BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 

17 BVIC Bank Victoria International Tbk 

18 INPC Bank Artha Graha International Tbk 

19 MAYA Bank Mayapada International Tbk 

20 MCOR Bank Windu Kentjana International Tbk 

21 MEGA Bank Mega Tbk 

22 NISP Bank NISP OCBC Tbk 

23 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 

24 SDRA Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk 

25 BAEK Bank Ekonomi Raharja Tbk 

26 BCIC Bank Mutiara Tbk 

27 BNII Bank Internasional Indonesia Tbk 

 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 

Menurut Siregar (2013), data kuantitatif adalah data yang berupa angka Sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Menurut Siregar 

(2013), data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi 

yang bukan pengolahannya. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan 

keuangan Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012. 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui situs Homepage yaitu 

www.idx.co.id. 

 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Deskripsi Objek Penelitian 

Berdasarkan teknik pemilihan sampel yaitu dengan teknik Purposive 

Sampling pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI), maka dari 37 Bank Umum dengan periode 2010-2012 yang memenuhi 

kriteria berjumlah 27 perbankan.  

 

ANALISIS DATA 

Uji Statistik Deskriptif 

Deskripsi variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

X1 = NPL (Non Perfomance Loan) 

X2 = CAR (Capital Adequacy Ratio) 

X3 = ROA (Return On Assets) 

http://www.idx.co.id/
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Y   = Penyaluran Kredit 

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan tentang ringkasan data-

data penelitian seperti mean, minimum, maksimum, standar deviasi, varian, modul 

(Priyatno,2011). Hasil uji statistik deskriptif dengan menggunakan program SPSS 

V.21 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut : 

Tabel 4.1. 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

NPL 81 .22 5.15 1.6968 1.05521 

CAR 81 4.31 28.57 16.5423 4.88020 

ROA 81 .24 4.33 2.0033 .95215 

KREDIT 81 189.76 384581.71 61784.8787 87999.96124 

Valid N (listwise) 81     

Sumber : Output pengolahan data SPSS V.21 (2014) 

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.1 dapat diketahui 

bahwa jumlah data yang dimasukkan dalam pengujian ini sebanyak 81 data (27 

perbankan selama 3 periode) dan dapat diketahui bahwa : 

1. Variabel Non Perfomance Loan (NPL) memiliki nilai minimum 0,22 , nilai 

maksimum 5,15 , nilai nilai rata-rata sebesar 1,6968 dengan standar deviasi 

1,05521. 

2. Variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki nilai minimum 4,31 , 

nilai maksimum 28,57 , nilai rata-rata sebesar 16,5423 dengan standar 

deviasi 4,88020. 

3. Variabel Return On Assets  (ROA) memiliki nilai minimum 0,24 , nilai 

maksimum 4,33 , nilai rata-rata sebesar 2,0033 dengan standar deviasi 

0,95215. 

4. Variabel Penyaluran Kredit (KREDIT) memiliki nilai minimum 

Rp.189.760.000.000 , nilai maksimum Rp.384.581.710.000.000 , nilai rata-

rata sebesar Rp.61.784.878.700.000 dengan standar deviasi 

Rp.87.999.961.240.000. 

 

UJI ASUMSI KLASIK 

Uji Normalitas 

Menurut Santoso (2014) uji normalitas digunakan untuk mengetahui 

apakah dalam sebuah model regresi mempunyai distribusi yang normal. Jika 

distribusi dari nilai-nilai residual tersebut tidak dapat dianggap berdistribusi 

normal, maka dikatakan ada masalah terhadap asumsi normalitas. Deteksi dengan 

melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik, dengan dasar 

pengambilan keputusan jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data 

menyebar jauh dari garis diagonal/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka 

model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji normalitas dapat 

dilihat dalam gambar 4.1 berikut: 

 

Gambar 4.1 
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Hasil Uji Normalitas 

 
Sumber : Output pengolahan data SPSS.V.21. (2014) 

Dari gambar 4.2 dapat dilihat bahwa titik-titik data menyebar disekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa data yang diolah terdistribusi secara normal. 

Kenormalan data diperlukan dalam Metode Analisis Regresi. Salah satu 

metode yang digunakan untuk menguji kenormalan data adalah Metode 

Kolmogorof Smirnov (KS), dengan melihat nilai signifikan residual. Jika 

signifikansi lebih dari 0,05, maka residual berdistribusi secara normal. Uji 

Kolmogorof Smirnov (KS)  dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut : 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Statistik One Sampel Kolmogorov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 81 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .0000000 

Std. Deviation 66771.94737222 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .125 

Positive .125 

Negative -.063 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.124 

Asymp. Sig. (2-tailed) .160 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Output pengolahan data SPSS V.21 (2014) 

Dari hasil uji normalitas diatas, dapat dilihat bahwa nilai signifikan dari 

penggabungan keempat variabel adalah sebesar 0,160 yang berada diatas 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.  
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Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Metode pengujian yang 

biasa digunakan yaitu dengan melihat nilai Inflation Factor (VIP) dan Tolerance 

pada model regresi. Jila nilai VIF kurang dari 10 dan Tolerance lebih dari 0,1 

maka model regresi bebas dari multikolinearitas. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

 

(Constant) 5846.187 32040.822  .182 .856   

NPL -7741.073 7278.688 -.093 -1.064 .291 .982 1.019 

CAR -3479.044 1684.819 -.193 -2.065 .042 .856 1.168 

ROA 63208.965 8609.368 .684 7.342 .000 .862 1.161 

a. Dependent Variable: KREDIT 

Sumber : Output pengolahan data SPSS V.21 (2014) 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.3 diatas, dapat 

diinterprestasikan sebagai berikut : 

1. Variabel Non Perfomance Loan (NPL) menunjukkan nilai tolerance 

sebesar 0,982 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,019 < 10, maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel Non Perfomance Loan (NPL) yang 

digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi multikoliniearitas. 

2. Variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) menunjukkan nilai tolerance 

sebesar 0,856 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,168 < 10, maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) yang 

digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. 

3. Variabel Return On Assets (ROA) menunjukkan nilai tolerance 0,862 

> 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,161 < 10, maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel Return On Assets (ROA) yang digunakan dalam 

penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. 

Uji Heterokedastisitas 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas yaitu dengan melihat 

grafik plot antara nilai prediksi dependen yaitu ZPRED dengan residualnya 

SRESID. Dimana sumbu X dan Y telah diprediksi dan sumbu X adalah residual. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dengan melakukan analisis 

korelasi spearmen antara residual dengan masing-masing variable independen 

(Priyatno,2011). Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan nilai 

residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas. 
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Korelasi Spearman 

Correlations 

 Unstandardized 

Residual 

Spearman's 

rho 

NPL 

Correlation Coefficient .093 

Sig. (2-tailed) .407 

N 81 

CAR 

Correlation Coefficient -.026 

Sig. (2-tailed) .820 

N 81 

ROA 

Correlation Coefficient -.170 

Sig. (2-tailed) .130 

N 81 

Unstandardized 

Residual 

Correlation Coefficient 1.000 

Sig. (2-tailed) . 

N 81 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber : Output pengolahan data SPSS V.21 (2014) 

Dari tabel 4.4 maka dapat diketahui bahwa nilai korelasi variabel Non 

Perfomance Loan (X1) dengan unstandardized residual menghasilkan signifikan 

0,407. Variabel Capital Adequacy Ratio (X2) dengan unstandardized residual 

menghasilkan signifikan 0,820. Variabel Return On Assets (X3) dengan 

unstandardized residual menghasilkan signifikan 0,130. Karena nilai dari ketiga 

variabel dengan unstandardized residual nilai signifikannya lebih dari 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi dengan uji spearmen’s 

tidak terjadi heterokedastisitas. 

Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah model regresi ada 

korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya 

(t-1). Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson 

(uji DW). Santoso (2014), Uji Durbin-Watson dengan nilai sebagai berikut : 

a. Angka DW dibawah -2, autokorelasi positif 

b. Angka DW diantara -2 sampai +2, tidak ada autokorelasi 

c. Angka DW diatas +2, aotokorelasi negatif  

Tabel 4.5 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .651
a
 .424 .402 68060.27089 .755 

a. Predictors: (Constant), ROA, NPL, CAR 

b. Dependent Variable: KREDIT 

Sumber : Output pengolahan data SPSS V.21 (2014) 
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Dari tabel 4.5 diatas, dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 

0,755, karena nilai DW berada diantara -2 sampai +2, maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada autokorelasi. 

 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

Menurut Priyatno (2012), analisis regresi linier berganda adalah analisis 

untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen 

terhadap satu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen dengan 

menggunakan variabel independen. Hasil pengujian regresi berganda dapat dilihat 

dalam tabel 4.6 sebagai berikut : 

Tabel 4.6 

Hasil Perhitungan Regresi Berganda 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

 

(Constant) 5846.187 32040.822  .182 .856 

NPL -7741.073 7278.688 -.093 -1.064 .291 

CAR -3479.044 1684.819 -.193 -2.065 .042 

ROA 63208.965 8609.368 .684 7.342 .000 

a. Dependent Variable: KREDIT 

Sumber : Output pengolahan data SPSS V.21 (2014) 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, diperoleh hasil persamaan regresi linier 

berganda adalah sebagai berikut :  

Penyaluran Kredit (KREDIT) = 5846,187 – 7741,073 NPL – 3479,044 CAR + 

63208,965 ROA 

Kesimpulan dari hasil regresi linier berganda diatas adalah sebagai berikut : 

a. Konstanta (a) 

Nilai konstanta (a) sebesar 5846,187, menunjukkan bahwa apabila Non 

Perfomance Loan, Capital Adequacy Ratio dan Return On Assets bernilai 0, 

maka penyaluran kredit sebesar Rp.5.846.187.000.000. 

b. Koefisien b1 untuk variabel Non Perfomance Loan 

Non Perfomance Loan yaitu -7741,073, nilai Non Perfomance Loan yang 

negatif menunjukkan adanya hubungan yang tidak searah dengan 

penyaluran kredit yang artinya jika kenaikan Non Perfomance Loan sebesar 

1% maka akan meningkatkan nilai penyaluran kredit sebesar 

Rp.7.741.073.000.000 dengan asumsi variabel lainnya konstan. 

c. Koefisien b2 untuk variabel Capital Adequacy Ratio  

Capital Adequacy Ratio yaitu -3479,044, nilai Capital Adequacy Ratio yang 

negatif menunjukkan adanya hubungan yang tidak searah dengan 

penyaluran kredit yang artinya jika kenaikan Capital Adequacy Ratio 

sebesar 1%, maka akan menurunkan nilai penyaluran kredit sebesar 

Rp.3.479.044.000.000 dengan asumsi variabel lainnya konstan.  

d. Koefisien b3 untuk variabel Return On Assets 

Return On Asset yaitu 63208,965, nilai Return On Assets yang positif  

menunjukkan adanya hubungan searah dengan penyaluran kredit yang 
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artinya jika kenaikan Return On Assets sebesar 1% maka akan 

meningkatkan nilai penyaluran kredit sebesar Rp.63.208.965.000.000 

dengan asumsi variabel lainnya konstan. 

 

UJI HIPOTESIS 

Pengujian Secara Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah secara  bersama-sama 

(simultan) variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

Hasil pengujian uji F dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut : 

Tabel 4.7 

Hasil Perhitungan Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 262840017725.326 3 87613339241.775 18.914 .000
b
 

Residual 356679436470.264 77 4632200473.640   

Total 619519454195.590 80    

a. Dependent Variable: KREDIT 

b. Predictors: (Constant), ROA, NPL, CAR 

Sumber : Output pengolahan data SPSS V.21 (2014) 

Dari tabel 4.7 diatas, menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar 18,914, 

sedangkan Ftabel sebesar 2,490 (df pembilang = 3, df penyebut 77 dan nilai 

signifiknsi α = 0,05. Probabilitas signifikansi 0,000 < α = 0,05, maka H1 

didukung, sehingga dapat disimpulakan bahwa Non Perfomance Loan, Capital 

Adequacy Ratio dan Return On Assets secara simultan berpengaruh terhadap 

penyaluran kredit. 

Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengtahui sampai sejauh mana 

ketepatan atau kecocokan garis regresi yang berbentuk dalam mewakili kelompok 

data hasil observasi. Hasil koefisien dapat dilihat dari tabel 4.8 sebagai berikut : 

Tabel 4.8 

Hasil Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .651
a
 .424 .402 68060.27089 

a. Predictors: (Constant), ROA, NPL, CAR 

b. Dependent Variable: KREDIT 

Sumber : Output pengolahan data SPSS V.21 (2014) 

Dari tabel 4.8, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (Adjusted R 

Square) adalah 0,402. Hal ini menunjukkan bahwa 40,2% penyaluran kredit 

dipengaruhi oleh Non Perfomance Loan, Capital Adequacy Ratio dan Return On 

Assets. Dan sisanya 59,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk 

dalam penelitian ini. 
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Pengujian Secara Parsial (Uji-t) 

Uji T digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata suatu sampel dengan 

nilai hipotesis. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini: 

Tabel 4.9 

Hasil Pengujian Uji t 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 5846.187 32040.822  .182 .856 

NPL -7741.073 7278.688 -.093 -1.064 .291 

CAR -3479.044 1684.819 -.193 -2.065 .042 

ROA 63208.965 8609.368 .684 7.342 .000 

a. Dependent Variable: KREDIT 

Sumber : Output pengolahan data SPSS V.21 (2014) 

Hasil analisis regresi dari tabel 4.9 diatas, dapat diketahui bahwa nilai 

signifikan variabel independen: Non Perfomance Loan 0,615 ; Capital Adequcy 

Ratio 0,000 ; Return On Asset 0,000. 

a. Pengaruh Non Perfomance Loan  (X1) Terhadap Penyaluran Kredit (Y) 

Dari tabel 4.9 menunjukkan besarnya nilai t-hitung adalah -1,064 dan t-table 

sebesar 1,665 (t-table α = 0,05, df = n-k-1 (81-3-1) = 77 dengan nilai signifikan (P 

value = 0,291 > α = 0,05), ini menyatakan bahwa H1 tidak dapat didukung, yang 

berarti Non Perfomance Loan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penyaluran kredit, artinya jika jumlah dana yang disalurkan meningkat setiap 

periode dan NPLnya menunjukkan arah yang positif dikarenakan jumlah NPL 

pada perbankan masih pada batas terkendali dan bisa ditoleransi oleh Bank 

Indonesia (BI) yaitu maksimum 7,2%, maka penyaluran kredit tidak akan 

dikurangi melainkan jumlahnya akan tetap ditingkatkan (Yoga dan 

Yuliarmi,2013). Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Pratama (2010), yang menunjukkan bahwa secara parsial Non 

Perfomance Loan berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit, namun 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yoga dan Yuliarmi (2013), yang 

menyatakan bahwa secara parsial Non Perfomnace Loan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap penyaluran kredit. 

b. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (X2) Terhadap Penyaluran Kredit 

(Y) 

Dari tabel 4.9 menunjukkan nilai t-hitung adalah -2.065 dan t-table sebesar 

1,665 (t-table α = 0,05, df = n-k-1 (81-3-1) = 77 dengan nilai signifikan (P value = 

0,042 < α = 0,05), ini menyatakan bahwa H1 didukung, yang berarti Capital 

Adequacy Ratio secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit, 

artinya jika nilai CAR semakin tinggi maka penyaluran kreditnya semakin 

menurun. Hal ini berarti besar kecilnya CAR ditentukan oleh kemampuan bank 

manghasilkan laba serta komposisi pengalokasian dana pada aktiva sesuai dengan 

tingkat risikonya. Rivai.et.al (2013) menyatakan berdasarkan ketentuan bank 

Indonesia, bank yang dinyatakan termasuk sebagai bank yang sehat harus 

memiliki CAR minimal 8%. Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula 
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sumber daya finansial yang digunakan untuk keperluan pengengbangan usaha dan 

mengantisipasi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit. Secara singkat 

bisa dikatakan besarnya nilai CAR akan meningkatkan kepercayaan diri 

perbankkan dalam menyalurkan kredit. Hal ini juga sesuai dengan teori yang 

disampaikan oleh Taswan (2013), Capital Adequacy Ratio yang negatif secara 

otomatis melakukan pelampauan dan pelanggaran BMPK (Batas Maksimum 

Pemberian Kredit). bank yang memiliki CAR sebesar 0 atau mines dilarang untuk 

memberikan kredit atau penempatan dana pada umumnya. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013), yang menyatakan bahwa 

secara Capital Adequacy ratio berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. 

Namun tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yuwono dan Meiranto 

(2012), yang menyatakan bahwa secara parsial Capital Adequacy Ratio tidak 

berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. 

c. Pengaruh Return On Asset (X3) Terhadap Penyaluran Kredit (Y) 

Dari tabel 4.9 menunjukkan nilai t-hitung 7.342 dan t-table sebesar 1,665 (t-

table α = 0,05, df = n-k-1 (81-3-1) = 77 dengan nilai signifikan (P value = 0,000 < 

α = 0,05), ini menyatakan bahwa H1 didukung, yang berati secara parsial Return 

On Assets berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. Hal ini sesuai 

dengan teori yang dikemukakan oleh Rivai.et.al (2013), yaitu semakin besar ROA 

berarti semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai dan semakin baiknya 

posisi bank dari segi penggunaan asset. Sehingga membuat bank lebih banyak 

menyalurkan kredit dalam penambahan aktiva produktif. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Satria dan Subegti (2010), yang 

menyatakan bahwa secara parsial Return On Asset berpengaruh signifikan 

terhadap penyaluran kredit. Dan tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Yuda dan Meiranto (2010), yang menyatakan bahwa secara parsial Return On 

Assets tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa secara simultan ketiga 

variabel independen, yaitu Non Perfomance Loan, Capital Adequacy Ratio dan 

Return On Asset memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran kredit 

pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012. Hal 

ini diperkuat dengan hasil uji koefisien determinan sebesar 40,2% yang dapat 

disimpulkan bahwa penyaluran kredit pada bank umum 59,8% dipengaruhi oleh 

Non Perfomance Loan, Capital Adequacy Ratio dan Return On Asset. 

Dari hasil pengolahan data menunjukkan besarnya nilai t-hitung adalah -

1,064 dan t-table sebesar 1,665 (t-table α = 0,05, df = n-k-1 (81-3-1) = 77 dengan 

nilai signifikan (P value = 0,291 > α = 0,05). ini menyatakan bahwa H1 tidak 

dapat didukung, yang berarti Non Perfomance Loan secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pada Bank Umum. Hasil 

penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratama 

(2010), yang menunjukkan bahwa Non Perfomance Loan berpengaruh signifikan 

terhadap penyaluran kredit. namun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Yoga dan Yuliarmi (2013), yang menyatakan bahwa Non Perfomnace Loan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. 

Dari hasil pengolahan data menunjukkan besarnya t-hitung adalah -2.065 

dan t-table sebesar 1,665 (t-table α = 0,05, df = n-k-1 (81-3-1) = 77 dengan nilai 
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signifikan (P value = 0,042 < α = 0,05), ini menyatakan bahwa H1 didukung, yang 

berarti Capital Adequacy Ratio secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

penyaluran kredit. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Yuwono dan Meiranto (2012), yang menyatakan bahwa Capital 

Adequacy Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. namun 

sejalan atau mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013), yang 

menyatakan bahwa Capital Adequacy ratio berpengaruh signifikan terhadap 

penyaluran kredit. 

Dari hasil pengolahan data menunjukkan besarnya nilai t-hitung adalah 

7.342 dan t-table sebesar 1,665 (t-table α = 0,05, df = n-k-1 (81-3-1) = 77 dengan 

nilai signifikan (P value = 0,000 < α = 0,05), ini menyatakan bahwa H1 didukung, 

yang berati secara parsial Return On Asset berpengaruh signifikan terhadap 

penyaluran kredit. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Satria dan Subegti (2010), yang menyatakan bahwa Return On Asset berpengaruh 

signifikan terhadap penyaluran kredit. Dan tidak sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Yuda dan Meiranto (2010), yang menyatakan bahwa Return On 

Assets tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. 

Berdasarkan hasil uji F (uji secara simultan) variabel Non perfomance 

loan, Capital Adequacy Ratio dan Return On Assets secara simultan berpengaruh 

terhadap Penyaluran Kredit. Dimana nilai Fhitung sebesar 18,914, sedangkan Ftabel 

sebesar 2,490 (df pembilang = 3, df penyebut 77 dan nilai signifiknsi α = 0,05. 

Probabilitas signifikansi 0,000 < α = 0,05, maka H1 didukung, sehingga dapat 

disimpulakan bahwa Non Perfomance Loan, Capital Adequacy Ratio dan Return 

On Assets secara simultan berpengaruh terhadap penyaluran kredit. 

 

PENUTUP 
KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis hasil penelitian pada bab diatas maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara parsial variabel Non Perfomance Loan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap penyaluran kredit. Non Perfomance Loan 

menunjukkan t-hitung adalah t-hitung adalah -1,064 dan t-table sebesar 

1,665 (t-table α = 0,05, df = n-k-1 (81-3-1) = 77 dengan nilai signifikan 

(P value = 0,291 > α = 0,05), ini menyatakan bahwa H1 tidak dapat 

didukung. 

2. Secara parsial variabel Capital Adequcy Ratio berpengaruh signifikan 

terhadap penyaluran kredit. Capital Adequcy Ratio menunjukkan t-

hitung adalah t-hitung adalah -2.065 dan t-table sebesar 1,665 (t-table α 

= 0,05, df = n-k-1 (81-3-1) = 77 dengan nilai signifikan (P value = 0,042 

< α = 0,05), ini menyatakan bahwa H1 didukung. 

3. Secara parsial variabel Return On Asset berpengaruh signifikan terhadap 

penyaluran kredit. Return On Assets menunjukkan t-hitung adalah 7.342 

dan t-table sebesar 1,665 (t-table α = 0,05, df = n-k-1 (81-3-1) = 77 

dengan nilai signifikan (P value = 0,000 < α = 0,05), ini menyatakan 

bahwa H1 didukung. 

4. Secara simultan Variabel Non Perfomance Loan, Capital Adequacy 

Ratio dan Return On Asset berpengaruh signifikan terhadap penyaluran 
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kredit. Dengan nilai Fhitung sebesar 18,914, sedangkan Ftabel sebesar 

2,490 (df pembilang = 3, df penyebut 77 dan nilai signifiknsi α = 0,05. 

Probabilitas signifikansi 0,000 < α = 0,05, maka H1 didukung sehingga 

dapat disimpulakan bahwa Non Perfomance Loan, Capital Adequacy 

Ratio dan Return On Assets secara simultan berpengaruh terhadap 

penyaluran kredit. 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mencoba 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian yang 

serupa, maka disarankan untuk: 

a. Menambah variabel lain yang mempengaruhi penyaluran kredit. Karena 

nilai Adjusted R Square sebesar 40,2% yang mengidentifikasikan 

bahwa masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi penyaluran 

kredit yaitu sebesar 59,8%. 

b. Melakukan penelitian dengan membandingkan bank BUMN (Badan 

Usaha Milik Negara) dengan bank swasta. Karena pada penelitian ini 

peneliti hanya meneliti secara keseluruhan bank konvensional, dimana 

didalam bank konvensional terdiri dari dua jenis perbankan yaitu bank 

BUMN dan bank swasta. 

2. Perusahaan perbankan hendaknya meningkatkan manajemen pelaporan 

keuangannya dengan cara melaporkan semua data dan informasi 

keuanganya secara lengkap kepada BI. Disamping itu laporan keuangan 

tersebut hendaknya juga disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk 

akuntabilitas perbankan kepada publik. 
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