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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Loan to 

Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), BI Rate, Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO), dan Return On Asset (ROA) terhadap tingkat risiko kredit pada bank 

umum go public di Indonesia baik secara parsial maupun simultan. Perusahaan perbankan yang 

menjadi sampel penelitian ini adalah bank umum go public selama periode 2011-2014 sebanyak 

27 bank, terdapat beberapa metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian 

ini diantaranya adalah regresi linear berganda, uji asumsi klasik ( uji normalitas, uji 

heteroskedastisitas, uji multikoloniearitas, uji autokorelasi), dan penguji hipotesis ( uji t-test, f-

test, dan uji derajat determinasi (R
2
) ).  

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya empat hal , yakni CAR, BI Rate, dan BOPO 

secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat risiko kredit (NPL),  LDR secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat risiko kredit (NPL) 2,895, sedangkan ROA 

secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat risiko kredit (NPL) -2,432 pada 

bank umum go public di Indonesia, serta LDR, CAR, BI Rate, BOPO, dan ROA secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat risiko kredit (NPL) 3,061 pada bank umum go public di 

Indonesia. 

 

 

Kata kunci :   Loan to Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR),  

BI Rate, BOPO, Return On Asset (ROA) dan Non Perfoming Loan (NPL). 



 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine and analyze the influence of the Loan to 

Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), the BI Rate, Operating Expenses 

Operating Income (ROA) and Return on Assets (ROA) of the level of credit risk in commercial 

banks go The Indonesian public either partially or simultaneously. Banking companies in the 

research samples are the commercial banks to go public during the 2011-2014 period by 27 

banks, there are several methods of research used to achieve the objectives of this study include 

multiple linear regression, classic assumption test (test for normality, heteroscedasticity test, test 

multikoloniearitas , autocorrelation), and testing hypotheses ( t-test, f-test, and test the degree of 

determination (R
2
) ).  

Results of this study indicate that there are four things, namely CAR, BI Rate, and 

partially BOPO no significant effect on the level of credit risk (NPL), LDR partially significant 

effect on the level of credit risk (NPL) 2,895, while ROA partially significant negative effect on 

the level of credit risk (NPL) -2,432 in commercial banks to go public in Indonesia, as well as 

LDR, CAR, BI Rate, BOPO and ROA simultaneously significant effect on the level of credit risk 

(NPL) 3,061 in commercial banks to go public in Indonesia. 

 

Keywords :  Loan to Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR),  

BI Rate, BOPO, Return On Asset (ROA) dan Non Perfoming  Loan (NPL). 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Menurut Malayu (2009, 1), bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Hermansyah (2005, 7), lembaga perbankan merupakan 

inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuanagan yang menjadi 

tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, 

bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui 



 

 

kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan 

serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. 

Menurut PSAK No.31 dalam akuntansi perbankan tahun 2000 Kredit adalah peminjaman 

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil 

keuntungan. 

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.13/6/DPNP.2011 Risiko Kredit adalah risiko 

kerugian akibat kegagalan pihak lawan (counterparty) memenuhi kewajibannya. Risiko Kredit 

mencakup Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan 

(counterparty credit risk) dan Risiko Kredit akibat kegagalan setelmen (settlement risk). 

Sebelum bank memutuskan memilih suatu bentuk aktiva tertentu dalam pengalokasian 

dana yang berhasil di himpun, banyak hal yang harus dipertimbangkan,  diantaranya adalah 

risiko dan hasil. Kenyataan yang di hadapi bank dan juga setiap investor adalah adanya 

hubungan antara risiko dan rate of return dari setiap pilihan bentuk investasi atau aktiva. 

Semakin tinggi produktivitas suatu aktiva, maka semakin tinggi pula risikonya. (Prasetya dan 

Khairani, 2014).  

 

II. TELAAH PUSTAKA 

2.1.6 Loan to Deposit Ratio (LDR)  

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.15/ 41/ DKMP.2013, Loan to Deposit Ratio 

yang selanjutnya disingkat LDR adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam 



 

 

Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada Bank lain, terhadap DPK yang mencakup 

giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar Bank. 

Pengukuran LDR menurut surat Edaran Bank Indonesia NO.6/23/DPNP.2004 adalah : 

 LDR =  
                             

                 
  x 100%  

2.1.7 Capital Adecuacy Ratio  (CAR) 

Sukarno dan Syaichu (2006), Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kecukupan 

modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan 

kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol 

risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank.  

Jumingan (2011, 234) adapun  untuk mengukur kecukupan modal guna menutupi 

kemungkinan kegagalan dalam pemberian kredit. Hal ini di perkirakan bagian terbesar ATMR 

berupa kredit. Rumus CAR sebagai berikut: 

CAR  =  
     

    
  x 100%  

2.1.8 BI Rate 

Prasetya dan Khairani (2014), BI Rate merupakan indikasi level tingkat bunga jangka 

pendek yang diinginkan Bank Indonesia dalam upaya mencapai target inflasi.   

Febrianti dan Ashar (2015), BI Rate oleh Bank Indonesia didefinisikan sebagai suku 

bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan Bank 

Indonesia. Diharapkan dengan ketetapan BI Rate oleh BI dapat di implementasikan di pasar uang 

dalam bentuk pengelolaan likuiditas agar mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. 

Sasaran operasional tersebut dapat dicerminkan dengan suku bunga Pasar Uang Antar Bank 

Overnight (PUAB O/N). Diharapkan dari adanya pergerakan suku bunga PUAB akan diikuti 

oleh pergerakan suku bunga deposito, suku bunga kredit, dan suku bunga lainnya (Bank 



 

 

Indonesia, 2013). Kenaikan BI Rate yang diikuti dengan kenaikan suku bunga kredit bank dapat 

menyebabkan meningkatnya kredit bermasalah sebab beban bunga yang harus ditanggung 

debitur akan semakin berat.  

1.9   Biaya Operasional Pendapatan Operasional  (BOPO) 

 Wardoyo dan Rusdiyanti (2012), salah satu faktor kunci berdasarkan temuan penelitian 

yang dapat membedakan antara bank yang memiliki keuntungan rendah dan keuntungan yang 

tinggi adalah efisiensi operasional. Penilaian aspek efisiensi dimaksudkan untuk mengukur 

kemampuan bank dalam memanfaatkan dana yang dimiliki dan biaya yang dikeluarkan untuk 

mengoperasionalkan dana tersebut. 

Menurut surat Edaran Bank Indonesia NO.6/23/DPNP.2004  rumus biaya operasional 

pendapatan operasional (BOPO) adalah: 

BOPO  =  
                       

                             
  x 100%  

2.1.10 Return On Asset (ROA) 

Wardoyo dan Rusdiyanti (2009), Return On Asset adalah rasio untuk mengukur 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dibandingkan dengan total aktiva perusahaan . 

dengan kata lain ROA merupakan perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri yang 

dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Modal yang diperhitungkan untuk menghitung 

ROA adalah modal yang bekerja di dalam perusahaan (operating asset). Semakin besar rasio 

ROA suatu bank maka akan semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut 

dan semakin baik pula posisi bank tersebut dlihat dari sisi penggunaan asset , standar rasio ROA 

yang aman menurut Bank Indonesia adalah berkisar antara 0,5% sampai dengan 1,25%. 

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia NO.6.23/DPNP.2004 rumus untuk mengukur 

return on asset (ROA) adalah: 



 

 

ROA  =   
                  

                       
  x 100%  

2.1.11 Non Performing Loan (NPL) 

Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio keuangan yang menunjukkan risiko kredit 

yang dihadapi bank akibat pemberian kredit dan investasi dana bank pada portofolio yang 

berbeda. Menurut Dahlan Siamat (1993:36) dalam Sukarno dan Syaichu (2006), risiko kredit 

(default risk) ini dapat terjadi akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam 

mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan 

jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan. 

Menurut surat Edaran Bank Indonesia No.3/30/DPNP.2001. Rumus non performing loan (NPL) 

adalah:  

NPL =  
                                       

                              
  x 100% 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Erick Prasetya dan Siti Khairani (2014) Pengaruh faktor-faktor penentu jumlah 

penyaluran kredit terhadap tingkat risiko kredit terhadap tingkat risiko kredit pada bank Go 

Public di Indonesia. Variabel indenpenden yaitu loan to deposit ratio (LDR), Capital Eduquacy 

ratio (CAR), BI rate, variable dependen risiko kredit (NPL). 

Nur Ariani Aqidah (2011) Implikasi kebijakan pemberian kredit dan pengaruh loan to 

deposit ratio terhadap non perfoming loan pada PT Bank tabungan Negara (persero) tbk cabang 

Makassar. Variabel indenpenden loan to deposit ratio (LDR), Variabel dependen non performing 

loan (NPL). 

Harjum Muharam (2012) Model risiko kredit: Pendekatan dan factor-faktor yang 

mempengaruhinya. Variabel indenpendennya yaitu, kinerja fundamental (arus 



 

 

kas,profitabilitas,tingkat leverage,dan ukuran perusahaan), kinerja ekonomi makro,kinerja masa 

lalu,kinerja industri. Variabel dependen risiko kredit. 

Andri Priyo Utomo, ST (2008) Pengaruh non performing loan terhadap kinerja keuangan 

bank berdasarkan rasio  likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas pada Bank Mandiri 

(persero), TBK. Variabel indenpendennya yaitu: rasio likiditas, rasio solvabilitas, dan rasio 

profitabilitas. Dan variable dependennya yaitu rasio NPL. 

2.4.1  Pengaruh Loan to Deposit Ratio Terhadap Tingkat Risiko Kredit 

Pemikiran tersebut didukung oleh Nur Ariani Aqidah (2011), dimana hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa LDR berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit (NPL). Jadi, apabila 

LDR meningkat maka NPL akan mengalami penurunan, begitupun sebaliknya. 

2.4.2  Pengaruh Capital Adequacy Ratio Terhadap Tingkat Risiko Kredit 

penelitian yang dilakukan Erick Prasetya dan Siti Khairani (2014),  CAR secara parsial 

berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat risiko kredit (NPL). Jadi, semakin tinggi CAR, 

maka semakin tinggi pula cadangan modal yang disediakan untuk cadangan penghapusan dalam 

menanggung perkreditan, terutama risiko terjadi karena bunga gagal ditagih, sehingga tingkat 

risiko risiko kredit akan semakin menurun. 

2.4.3 Pengaruh BI Rate Terhadap Tingkat Risiko Kredit 

Harjum Muharam (2012), dalam penelitiannya menguji kinerja ekonomi  makro salah 

satunya suku bunga yang sangat berpengaruh terhadap risiko kredit. Menurut Dwihandayani 

hubungan BI Rate dengan NPL menunjukkan adanya pengaruh positif sehingga semakin besar 

BI Rate, maka semakin besar juga risiko kredit/NPL-nya. 

 

 



 

 

 

2.4.4 Pengaruh BOPO  Terhadap Tingkat Risiko Kredit 

Penelitian yang dilakukan oleh Paulus Wardoyo dan Endang Risdiyanti (2013), BOPO 

secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat NPL. Ini dapat diartikan, semakin tinggi tingkat 

NPL, maka pendapatan bunga kredit akan semakin berkurang, sedangkan biaya operasional tetap 

harus dibayarkan dan tidak biasa ditunda-tunda, akhirnya akan mempengaruhi laba operasional. 

2.4.5  Pengaruh Return On Asset Terhadap Tingkat Risiko Kredit 

Penelitian yang dilakukan oleh Utomo 2008, ROA dipengaruhi oleh NPL. Karena 

kenaikan NPL akan mempengaruhi net income yang didapat dari kegiatan operasional bank, 

apabila NPL semakin besar maka net income yang akan di dapat semakin kecil. 

III. METODELOGI PENELITIAN 

Objek penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel independen/bebas dan 

variabel dependen/terikat. Variabel independen/bebas pertama (X1) dalam penelitian ini adalah 

LDR (Loan To Deposit Ratio), variable independen/bebas ke dua (X2) adalah CAR (Capital 

Adequacy Ratio), variable independen/bebas ke tiga (X3) adalah BI Rate, variabel 

independen/bebas ke empat (X4) adalah BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional), 

dan (X5) ROA (Return On Asset) Adapun variabel dependen/terikat (Y) dalam penelitian ini 

adalah risiko kredit/NPL (Non Performing Loan). Sehubungan dengan objek penelitian tersebut, 

maka yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah Bank umum konvensional go public di 

Indonesia periode 2011-2014. Sedangkan objek penelitian yang digunakan Loan To Deposit 

Ratio, Capital Adequacy Ratio, BI Rate / Suku Bunga , Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional, Return On Asset dan risiko kredit (Non Performing Loan). 



 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. 

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan atau data-data yang berkaitan dengan objek 

pembahasan. 

Jenis data penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Karena peneliti 

ingin mengetahui hubungan antara LDR, CAR, BI Rate, BOPO, ROA terhadap tingkat risiko 

kredit pada bank umum go public di Indonesia. 

Data sekunder  yaitu laporan historis rasio-rasio keuangan masing-masing, serta laporan 

tahunan Bank Umum go public di Indonesia. Yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek 

Indonesia (www.idx.co.id) dan Bank Indonesia (www.bi.go.id). 

penelitian ini diolah dengan menggunakan bantuan program SPSS 20.0 yang akan 

dipaparkan dari hasil pengujian regresi linear berganda yang menyajikan data profil penelitian, 

uji asumsi klasik yang terdiri dari, uji normalitas, uji multikoloniearitas, dan uji autokorelasi. 

Selain itu, terdapat pengujian hipotesis yang diantaranya, uji F, uji T, dan uji derajat determinasi. 

IV  . HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1.2.2       Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.1.2.2.1 Uji Normalitas 

http://www.bi.go.id/


 

 

 

 

Dengan melihat tampilan grafik histogram maupun grafik normal plot dapat disimpulkan 

bahwa grafik histogram menggambarkan data yang berdistribusi normal atau mendekati normal 

karena bentuknya membentuk seperti lonceng. Sedangkan pada grafik normal plot terlihat titik-

titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal bahwa pola tersebut 



 

 

berdistribusi normal. Yaitu yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardi

zed 

Residual 

N 108 

Normal 

Parametersa,b 

Mean 0E-7 

Std. 

Deviation 
.90719745 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .063 

Positive .063 

Negative -.042 

Kolmogorov-Smirnov Z .652 

Asymp. Sig. (2-tailed) .788 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
Dari data di atas one-sample Kolmogorov-Smirnov adalah 0,652 dan signifikan 0,788 

dan nilainya jauh diatas α=0.05 hal ini berarti hipotesis nol diterima atau berdistribusi  secara 

normal. 

4.1.2.2.2 Uji Heteroskedastisitas 



 

 

 

atas hasil grafik plot residual menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model 

regresi ini, karena terlihat pada gambar grafik plot  titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y. 

4.1.2.2.3 Uji Multikolonieritas 

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolonieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -.187 1.350  -.138 .890   

LDR .023 .008 .277 2.895 .005 .928 1.077 

CAR .032 .032 .096 .996 .322 .917 1.090 

BI RATE .066 .147 .043 .449 .654 .932 1.072 

BOPO -.004 .008 -.060 -.504 .615 .600 1.666 

ROA -.279 .115 -.303 -2.432 .017 .549 1.821 



 

 

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolonieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -.187 1.350  -.138 .890   

LDR .023 .008 .277 2.895 .005 .928 1.077 

CAR .032 .032 .096 .996 .322 .917 1.090 

BI RATE .066 .147 .043 .449 .654 .932 1.072 

BOPO -.004 .008 -.060 -.504 .615 .600 1.666 

ROA -.279 .115 -.303 -2.432 .017 .549 1.821 

a. Dependent Variable: NPL   

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas pada tabel 4.4 diatas dapat diinterprestasikan 

sebagai berikut: 

1. Variabel Loan To Deposit Ratio (LDR) menunjukkan nilai tolerance sebesar 0,928 > 0,1 dan 

VIF sebesar 1,077 < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Loan To Deposit Ratio 

(LDR) tidak terjadi multikolonieritas dalam model regresi. 

2. Variabel Capital Adequacy Rasio (CAR)  menunjukkan nilai tolerance sebesar 0,917 > 0,1 

dan VIF sebesar 1,090 < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Capital Adequacy 

Rasio (CAR) tidak terjadi multikolonieritas dalam model regresi. 

3. Variabel BI Rate  menunjukkan nilai tolerance sebesar 0,932 > 0,1 dan VIF sebesar 1,072 < 

10. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel BI Rate tidak terjadi multikolonieritas dalam 

model regresi. 

4. Variabel Biaya Operasional Pendapatan Opersional (BOPO)   menunjukkan nilai tolerance 

sebesar 0,600 > 0,1 dan VIF sebesar 1,666 < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel 



 

 

Biaya Operasional Pendapatan Opersional (BOPO) tidak terjadi multikolonieritas dalam 

model regresi. 

Variabel Return On Asset (ROA) menunjukkan nilai tolerance sebesar 0,549 > 0,1 dan 

VIF sebesar 1,821 < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Return On Asset (ROA) tidak 

terjadi multikolonieritas dalam model regresi. 

4.1.2.2.4 Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .361a .130 .088 .929167 2.133 

a. Predictors: (Constant), ROA, LDR, BI RATE, CAR, BOPO 

b.Dependent Variable: NPL 

 

nilai DW sebesar 2.133, nilai ini akan kita bandingkan dengan menggunakan nilai 

signifikansi 5%, jumlah sampel 108 (n) dan jumlah variabel independen 5 (k=5). 

Jadi dapat diketahui bahwa nilai d (Durbin-Watson) sebesar 2.133, du sebesar 1.784 

terletak pada daerah du < d < 4-du (1.784 < 2.133 <2.216), maka H0 di terima, kesimpulannya 

yaitu tidak terjadi autokorelasi pada model regresi. 

 

 

 

 

 



 

 

4.1.3 Pengujian Hipotesis 

4.1.3.1 Uji T (Uji Parsial) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) -.187 1.350  -.138 .890 

LDR .023 .008 .277 2.895 .005 

CAR .032 .032 .096 .996 .322 

BI RATE .066 .147 .043 .449 .654 

BOPO -.004 .008 -.060 -.504 .615 

ROA -.279 .115 -.303 -2.432 .017 

a. Dependent Variable: NPL 

 

a. Pengaruh Loan to Deposit Ratio (X1) terhadap Non Perfoming Loan (Y) 

T hitung > T tabel  2.895 > 1.984 (df = n-k-1 = 108-5-1= 102) dengan nilai signifikan ( 

sig = 0,005 < 0,05 ), maka dapat disimpulkan bahwa Loan to Deposit Ratio berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap Non Perfoming Loan sehingga hipotesis (Ha1) yang di ajukan 

yaitu Loan to Deposit Ratio berpengaruh signifikan terhadap Non Perfoming Loan diterima. 

b. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (X2) terhadap Non Perfoming Loan (Y) 

T hitung < T tabel  0.996 < 1.984 (df = n-k-1 = 108-5-1= 102) dengan nilai signifikan 

(sig = 0,322 > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa Capital Adequacy Ratio tidak berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap Non Perfoming Loan sehingga (Ha2) yang diajukan yaitu 

Capital Adequacy Ratio berpengaruh signifikan terhadap Non Perfoming Loan ditolak. 



 

 

c. Pengaruh BI Rate (X3) terhadap Non Perfoming Loan (Y) 

T hitung < T tabel  0.449 < 1.984  (df = n-k-1 = 108-5-1= 102) dengan nilai signifikan 

(sig = 0,654 > 0,05 ), maka dapat disimpulkan bahwa BI Rate tidak berpengaruh signifikan 

secara parsial terhadap Non Perfoming Loan sehingga (Ha3) yang diajukan yaitu BI Rate 

berpengaruh signifikan terhadap Non Perfoming Loan ditolak. 

d. Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (X4) terhadap Non Perfoming 

Loan (Y) 

T hitung < T tabel  0.504 < 1.984  (df = n-k-1 = 108-5-1= 102) dengan nilai signifikan ( 

sig = 0,615 > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa Biaya Operasional Pendapatan Operasional 

tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Non Perfoming Loan sehingga (Ha4) yang 

diajukan yaitu Biaya Operasional Pendapatan Operasional berpengaruh signifikan terhadap Non 

Perfoming Loan ditolak. 

e. Pengaruh Return On Asset (X5) terhadap Non Perfoming Loan (Y) 

T hitung > T tabel  2.432 > 1.984  (df = n-k-1 = 108-5-1= 102) dengan nilai signifikan 

(sig = 0,017 < 0,05) , maka dapat disimpulkan bahwa Return On Asset berpengaruh signifikan 

terhadap Non Perfoming Loan sehingga (Ha5) yang diajukan yaitu Return On Asset berpengaruh 

signifikan terhadap Non Perfoming Loan diterima. 

 

 

 

 



 

 

4.1.3.2 Uji F (Uji Simultan) 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regressio

n 
13.213 5 2.643 3.061 .013b 

Residual 88.062 102 .863   

Total 101.275 107    

a. Dependent Variable: NPL 

b. Predictors: (Constant), ROA, LDR, BI RATE, CAR, BOPO 
 

maka hasil regresi berganda dengan F tabel sebesar 2.30 (df = n-k-1 = 108-5-1 =102, 

signifikansi 0.05). F hitung > F tabel ( 3.061 > 2.30 ) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

independen yaitu Loan Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, BI Rate, Biaya Operasional 

Pendapatan Operasional, dan Return On Asset berpengaruh secara simultan terhadap Non 

Perfoming Loan. 

4.1.3.3 Uji Derajat Determinasi (R
2
) 

Model Summaryb 

Mode

l 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the 

Estimate 

1 .361a .130 .088 .929167 

a. Predictors: (Constant), ROA, LDR, BI RATE, CAR, 

BOPO 

b. Dependent Variable: NPL 
model summary besarnya adjusted R

2
 adalah 0.088, hal ini berarti 8,8% variasi Non Perfoming 

Loan dapat dijelaskan oleh variasi dari kelima variabel independen Loan to Deposit Ratio, 

Capital Adequacy Ratio, BI Rate, Biaya Operasional Pendapatan Operasional, dan Return On 

Asset. Sedangakan sisanya ( 100% - 8,8% = 91,2%) dijelaskan oleh sebab yang lain diluar 

model. 



 

 

4.1.3.4 Regresi linear berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficien

ts 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) -.187 1.350  -.138 .890 

LDR .023 .008 .277 2.895 .005 

CAR .032 .032 .096 .996 .322 

BI RATE .066 .147 .043 .449 .654 

BOPO -.004 .008 -.060 -.504 .615 

ROA -.279 .115 -.303 -2.432 .017 

a. Dependent Variable: NPL 

Berdasarkan data tabel di atas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

NPL= a + b1.X1 + b2.X2 + b3.X3 + b4.X4 + b5.X5 + e 

NPL= -0.187 + 0.023 LDR + 0.032 CAR + 0.066 BI Rate - 0.004 BOPO - 0.279 ROA 

a. Konstanta (a) 

Nilai konstanta (a) sebesar -0,187, menunjukkan bahwa apabila Loan to Deposit Ratio, 

Capital Adequacy Ratio, BI Rate, Biaya Operasional Pendapatan Operasional, dan Return 

On Asset bernilai 0, maka Non Perfoming Loan sebesar -0,187. 

b1.  Koefisien b1 untuk variabel Loan to Deposit Ratio 

Loan to Deposit Ratio yaitu 0,023 nilai Loan to Deposit Ratio yang bernilai positif  

menunjukkan ada hubungan yang searah dengan Non Perfoming Loan itu artinya jika 



 

 

kenaikan Loan to Deposit Ratio sebesar 1%, maka akan menyebabakan peningkatan Non 

Perfoming Loan sebesar 0,023.  

b2.  Koefisien b2 untuk variabel Capital Adequacy Ratio 

Capital Adequacy Ratio yaitu 0,032 nilai Capital Adequacy Ratio yang bernilai positif 

menunjukkan ada hubungan yang searah dengan Non Perfoming Loan itu artinya jika 

kenaikan Capital Adequacy Ratio sebesar 1%, maka akan menyebabkan peningkatan Non 

Perfoming Loan sebesar 0,032. 

b3.   Koefisien b3 untuk variabel BI Rate  

BI Rate yaitu 0,066 nilai BI Rate yang bernilai positif menunjukkan ada hubungan yang 

searah dengan Non Perfoming Loan itu artinya jika kenaikan BI Rate sebesar 1%, maka 

akan menyebabkan peningkatan Non Perfoming Loan sebesar 0,066.  

 

b4. Koefisien b4 untuk variabel Biaya Operasional Pendapatan Operasional 

Koefisien Biaya Operasional Pendapatan Operasional yaitu -0,004 nilai Biaya 

Operasional Pendapatan Operasional yang bernilai negatif menunjukkan tidak ada 

hubungan yang searah dengan Non Perfoming Loan itu artinya jika kenaikan Biaya 

Operasional Pendapatan Operasional sebesar 1%, maka akan menyebabkan penurunan 

Non Perfoming Loan sebesar -0,004. 

b5.   Koefisien b5 untuk variabel Return On Asset 

Koefisien Return On Asset yaitu -0,279 nilai Return On Asset yang bernilai negatif 

menunjukkan tidak ada hubungan yang searah dengan Non Perfoming Loan itu artinya 

jika kenaikan Return On Asset sebesar 1%, maka akan menyebabkan penurunan Non 

Perfoming Loan sebesar -0,279.  



 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

1   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara parsial, CAR, BI Rate, dan BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

risiko kredit (NPL) pada bank umum go public di Indonesia.  

2. sedangkan LDR secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat risiko kredit (NPL) 

pada bank umum go public di Indonesia. 

3.  Dan ROA secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat risiko kredit (NPL) 

pada bank umum go public di Indonesia. 

4. Secara simultan, LDR, CAR, BI Rate, BOPO, dan ROA berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat risiko kredit (NPL) pada bank umum go public di Indonesia. Artinya setiap 

perubahan yang terjadi pada variabel LDR, CAR, BI Rate, BOPO, dan ROA secara simultan 

atau bersama-sama akan berpengaruh pada tingkat risiko kredit (NPL) 

 

5.2  Saran 

Memperhatikan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan: 

1. Rasio LDR yang merupakan faktor dominan positif signifikan perlu ditingkatkan karena akan 

memiliki dampak bagi peningkatan keuntungan, karena variabel ini memiliki hubungan yang 

positif terhadap tingkat risiko kredit (NPL). 

2. Tingkat efisien yang diproksikan dengan ROA harus diperhatikan. Manajemen harus dapat 

lebih meningkatkan efisiensi, yaitu dengan menekan ROA sehingga dapat meningkatkan 



 

 

keuntungan bank. Nilai Koefisien beta yang tinggi dan negatif signifikan  (sebesar -0.279) 

pada variabel ROA memberi indikasi bahwa apabila manajemen mampu menekan ROA yang 

berarti efisiensi meningkat akan sangat signifikan terhadap risiko kredit (NPL). 

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggantikan variabel independen ekternal 

dengan variabel lain, seperti tingkat inflasi karena inflasi bisa berpengaruh terhadap jumlah 

kredit yang akan diberikan dan meningkatkan tingkat risiko kredit (NPL). 

 

 

 

 

 


