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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
Dana Pihak Ketia (DPK), Neet Profit Msrgin (NPM), Biaya Operasional 
Pendapatan Operasional (BOPO), Non Performing Loan (NPL),dan Cpital 

Adequacy Ratio (CAR) terhadap penyaluran  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 26 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 

(R2). Hasil penelitian ini menunjukkan adanya tiga hal , yakni DPK, BOPO, NPL, 
dan CAR secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit 
(LDR), NPM secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit 

(LDR) 2,962, serta DPK, NPM, BOPO, NPL dan CAR secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit (LDR)  pada bank umum go 
public di Indonesia. 

 
Kata kunci :   Dana Pihak Ketiga (DPK) , Neet Profit Margin (NPM), Biaya 

Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Non 

Performing Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan 

Penyaluran kredit (LDR). 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to know and analyze the influence of Third 

Party Fund (DPK), Neet Profit Msrgin (NPM), Operational Cost of Operating 
Income (BOPO), Non Performing Loan (NPL), and Cpital Adequacy Ratio (CAR) 
Public go public in Indonesia either partially or simultaneously. Banking 

companies that are the sample of this study are commercial banks go public 
during the period 2011-2014 as many as 26 banks, there are several research 

methods used to achieve the purpose of this study include multiple linear 
regression, classical assumption test (normality test, heteroscedasticity test, 
multicoloniearity test, Autocorrelation test), and hypothesis testers (t-test, f-test, 

and test of determination degree (R2). The results of this study indicate that there 
are three things, namely DPK, BOPO, NPL, and CAR partially no significant 

effect on credit distribution (LDR), NPM partially significant effect on loan 
distribution (LDR) 2,962, and DPK, NPM, BOPO, NPL And CAR simultaneously 
have a significant effect on credit distribution (LDR) at commercial banks go 

public in Indonesia. 
 

Keywords:Third Party Fund (DPK), Neet Profit Margin (NPM), Operational 

Income   Operating Cost (BOPO), Non Performing Loan (NPL), 

Capital Adequacy Ratio (CAR), and LDR. 

 

 
 
 

 



I. PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

 Dalam perekonomian modern saat ini dibutuhkan suatu lembaga yang 

memiliki peranan besar dalam meningkatkan perkembangan ekonomi suatu 
negara. Salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan meningkatkan 
perekonomian adalah perbankan. 

 Menurut Undang-Undang No.10/1998 tentang perbankan menyebutkan 
bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 
dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 
banyak. Dengan demikian, bank merupakan bagian dari lembaga keuangan yang 

memiliki pungsi intermediasi yang menjebatani kepentingan pihak yang kelebihan 
dana (menyimpan dana atau kreditor) dan pihak yang membutuhkan dana 

(peminjam dana atau debitur). Pihak-pihak yang kelebihan dana, baik 
perseorangan, badan usaha, yayasan, maupun lembaga pemerintah dapat 
menyimpan kelebihan dananya di bank dalam bentuk rekening giro, tabungan, 

ataupun deposito berjangka sesuai dengan kebutuhan dan prefensinya Suseno dan 
Piter (2003). 

Menurut Hermansyah (2005:45), dana yang berasal dari masyarakat 
mempunyai peranan yang sangat penting bagi kegiatan perbankan. Dana yang 
berasal dari masyarakat luas adalah dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk yaitu giro, 
deposito, dan tabungan.  

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 Malayu (2009:1), bank umum adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. 
 Menurut undang-undang pasal 1 ayat 11 uu no.10 tahun 1998 tentang 

perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di samakan 
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara 
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dendawijaya 
(2003), mengemukakan bahwa dana-dana yang di himpun dari masyarakat dapat 

mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang di kelola bank dan kegiatan 
perkreditan mencapai 70%-80% dari kegiatan usaha bank. 
 Menurut Muljono (1996:9), Kredit berasal dari bahasa yunani ”credere” 

yang bearti “kepercayaan” atau dalam bahasa latin “creditum” yang bearti 
kepercayaan akan kebenaran. Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan 

suatu pembeliaan atau mengadakan suatu peminjaman dengan suatu janji 



pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang 

disepakati. 
 

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

A. Kredit 

Menurut Muljono (2012), Kredit berasal dari bahasa yunani ”credere”  

yang bearti “kepercayaan” atau dalam bahasa latin “creditum” yang bearti 
kepercayaan akan kebenaran. Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan 

suatu pembelian atau mengadakan suatu peminjaman dengan suatu janji 
pembayarannya akan dilakukan atau ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang 
disepakati. Dalam pasal 1 PBI No. 7/ 2/ PBI/S 2005 kredit adalah penyediaan 

uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu. Berdasarkan kesepakatan 
pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 
pemberian bunga termasuk overdraft, pengambilalihan dalam rangka kegiataan 
piutang dan pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain Yuwono dan 

Merianto (2012). 
Penyaluran kredit bertujuan untuk meningkatkan nilai kekayaan bank. 

Dengan adanya stabilitas ekonomi yang baik maka akan menarik minat para 
investor asing. Maka dari itu banyak pihak bank yang berlomba-lomba untuk 
meningkatkan sumber dana bank yang kemudian disalurkan kembali dalam 

bentuk kredit. Pihak bank terus mengembangkan kompetensi  dibidang kredit 
untuk menggalang pertumbuhan kredit yang berkesinambungan sekaligus 

menjalankan fungsinya sebagai jasa intermediasi keuangan (Abdullah, 2007).  
Menurut undang-undang pasal 1 ayat 11 UU No.10 tahun 1998 tentang 
perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di samakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara 
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Denda wijaya 
(2003),  mengemukakan bahwa dana-dana yang di himpun dari masyarakat dapat 
mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang di kelola bank dan kegiatan 

perkreditan mencapai 70%-80% dari kegiatan usaha bank. 
 Menurut Hermansyah (2005:60), Berdasarkan jangka waktu dan 

penggunaanya kredit dapat di golongkan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu: 

1. Kredit investasi yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang di berikan 

kepada debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka 
rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru. 

2. Kredit modal kerja yaitu kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah 

maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu 
siklus usaha dalam jangka waktu maksimal 1 tahun dan dapat di perpanjang 

sesuai dengan kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan. 
3. Kredit konsumsi yaitu kredit jangka pendek atau panjang yang diberikan 

kepada debitur untuk membiayai barang-barang kebutuhan atau konsumsi 



dalam skala kebutuhan rumah tangga yang pelunasannya dari penghasilan 

bulanan nasabah debitur yang bersangkutan. 

 

III. METODELOGI PENELITIAN 

A. Objek penelitian 

 Objek penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel independen / 
bebas dan variabel dependen /terikat. Variabel independen bebas yaitu (X1) dalam 

penelitian ini adalah DPK (dana pihak ketiga). Variabel independen bebas kedua 
(X2)  adalah  NPM (nett profit margin) Variabel independen bebas ke tiga (X3) 

adalah BOPO (biaya operasional pendapatan operasional). Variabel independen 
ke empat (X4) adalah NPL (non performing loan). dan (X5) adalah CAR (capital 
adequacy ratio). Adapun variabel idependen/terikat (Y) dalam penelitian ini 

adalah penyaluran kredit. Sehubungan dengan objek penelitian tersebut, maka 
yang dijadikan subjek penelitian  adalah bank umum konvensional go public di 

indonesia priode 2011-2014. Sedangkan objek penelitian yang digunakan dana 
pihak ketiga, net profit margin, biaya operasional pendapatan operasional, non 
performing loan, capital adequacy ratio dan loan to deposit ratio. 

1. Metode pengumpulan data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi literatur. Metode ini di lakukan dengan mengumpulkan bahan atau data-data 

yang berkaitan dengan objek pembahasan. 

 
2. Jenis data 

 Jenis data penelitian  ini yg digunakan penelitian kuantitatif. Karna 

peneliti ingin mengetahui hubungan antara DPK, NPM, BOPO, NPL, dan CAR. 
Terhadap penyaluran kredit pada bank umum go public di  indonesia. 

 
3. Sumber data 

 Data skunder 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). 

 
B. Populasi dan sampel 

 

1. Populasi 

 Menurut  Suharyadi dan Purwanto (2009:7), populasi adalah kumpulan 
dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain, yang 

menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian. 
Populasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah  Bank umum go public di 

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


Indonesia yang terdaftar di BEI selama tahun 2011-2014. Yaitu yang terdiri dari 

42 perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI selama tahun 2011-2014. Daftar 
bank yang terdaftar di bursa efek Indonesia sampai pada 13 januari 2016. 
 

2. Sampel 

 Menurut Suharyadi dan Purwanto (2009:7), sampel adalah suatu bagian 
dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Sampel yang digunakan adalah 
perusahaan perbankan  umum go public di Indonesia yang terdaftar di BEI selama 

tahun 2011-2014 yang memenuhi kriteria. Pengambilan sampel dalam penelitian 
ini menggunakan metode purposive sampling. Teknik purposive sampling 

dilakukan dengan memilih sampel dengan tujuan tertentu sesuai dengan kriteria-
kriteria yang telah ditetapkan  Kriteria sampel yang di gunakan adalah: 
 

1. Perusahaan perbankan umum go public di Indonesia yang terdaftar di BEI 
pada tahun 2011-2014 yang dapat di akses dengan baik. 

2. Perusahaan perbankan mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap 
pada tahun 2011-2014. 

3. Perusahaan perbankan yang melakukan listing atau IPO di bawah tahun 2011. 

 

Tabel 3.2 Kriteria sampel 

No 

 

Kriteria 

 

Jumlah 

 

 

1. 

 

Jumlah populasi (perusahaan) 

 

42 
 

 

2. 

 

Perusahaan perbankan yang tidak mempublikasikan 
laporan keuangan secara lengkap 

 

 
16 
 

 

3. 

 

Perusahaan yang tidak melakukan listing atau IPO 
dibawah tahun 2011 

 

0 

 

Jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian 

 

26 

 

 

 

 

3. Operasionalisasi Variabel 

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, 

maka perlu dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu 



penelitian ilmiah yang termuat dalam operasionalisasi variabel penelitian. Secara 

lebih rinci, operasionalisasi variabel penelitian sebagai berikut: 
 

Tabel 3.3 Operasional Variabel 

 

Variabel Konsep Indikator Skala 

 

DPK 

(X1) 

DPK merupakan 

perbandingan jumlah 

dana pihak ketiga 

dengan total 

kewajiban 

 

 

 

Rasio 

NPM 

(X2) 

NPM Meruapakan 

perbandingan antara 

laba brsih dengan 

pendapatan 

operasional 

 

 

 

 

Rasio 

 

BOPO 

(X3) 

BOPO Merupakan 

Rasio yang 

menggambarkan 

perbandingan antara 

total beban 

operasional dengan 

total pendapatan 

operasional 

 

 

 

 

 

Rasio 

NPL 

(X4) 

NPL Meruapakan 

perbandingan antara 

total kredit yang 

bermasalah dengan 

total kredit yang 

dikeluarkan 

 

 

 

Rasio 

CAR CAR merupakan 

perbandingan antara 

  

DPK   = 
Dana pihak ketiga 

Total kewajiban  
X 100% 

NPM  = 
Laba bersih 

Pendapatan operasional 
X 100% 

BOPO  = 
Total beban operasional 

Total pendapatan operasional 
X 100% 

X 100% NPL  = 
Kredit tang bermasalah 

Total kredit yang dikeluarkan 



(X5) Modal dengan Aktiva 

Tertimbang Menurut 

Risiko (ATMR) 

 

 

Rasio 

LDR 

(X6) 

LDR Merupakan 

perbandingan jumlah 

kredit dengan jumlah 

dana pihak ketiga, 

 

 

R

Rasio 

 

 

4.  Teknik Analisis Data 

Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh hubungan antara variabel-
variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan analisis 

regresi berganda. Statistik untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini 
menggunakan metode regresi linier berganda dengan rumus : 

Y         = a + b1.X1 +  b2.X2 + b3.X3 + b4.x4 + b5.x5 + e 
Y = Rasio LDR 
a = konstanta persamaan regresi 

b1 = koefisien regresi untuk X1 
b2 = koefisien regresi untuk X2 

b3 = koefisien regresi untuk X3 
b4 = koefisien regresi untuk X4 
b5 = koefisien regresi untuk X5 

X1 =DPK (dana pihak ketiga) 
X2 =NPM (net profit margin) 

X3 =BOPO (biaya operasional pendapatan operasional) 
X4 =NPL (non performing loan) 
X5 =CAR (capital adequacy ratio) 

E =Standart error 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

1. Hasil Penelitian  

 Hasil penelitian dari penelitian ini diolah dengan menggunakan bantuan 

SPSS 20.0 yang akan dipaparkan dari hasil pengujian regresi linier berganda yang 
menyajikan data profil penelitian, Uji asumsi klasik yang terdiri dari, uji 

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

 

X 100% 

X 100% 

CAR  = 
Modal 

ATMR 

LDR  = 
Jumlah kredit yang disalurkan 

Dana pihak ketiga 



2. Deskripsi Objek Penelitian 

 Berdasarkan teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan 
teknik purposive sampling, objek penelitian dalam penelitian ini adalah bank 

umum go public di Indonesia yang terdaftar di (BEI) periode 2011-2014 yang 
memenuhi kriteria yaitu berjumlah 26 perbankan. 

B. Analisis Dan Uji Hipotesis 

1. Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 Analisis statistik deskriptif dapat memberi gambaran atau deskripsi suatu 
data tentang bagaimana hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen. Adapun variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dana pihak ketiga (DPK), net profit margin (NPM), biaya operasional 
pendapatan operasional (BOPO), non performing loan (NPL), dan capital 

adequacy ratio (CAR). Dan variabel dependennya adalah loan to deposit ratio 
(LDR). 

 Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 
dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, 

sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi). 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

LDR 104 ,0041 2,6796 ,533913 ,4904868 

DPK 104 ,0027 ,9862 ,537213 ,3811437 

NPM 104 ,0220 1,4522 ,363675 ,2333775 

BOPO 104 ,0316 2,9422 ,614056 ,4192595 

NPL 104 ,2100 355,0000 5,326923 34,6347680 

CAR 104 10,4400 1853,0000 70,742115 295,6012542 

Valid N (listwise) 104     

Sumber : Output SPSS 21 (2016) 

C. Hasil Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas  

  Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi 
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, seperti diketahui 
bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 



normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk 

jumlah sampel kecil. Adapun salah satu cara untuk menguji normal atau tidaknya 
yaitu dengan analisis grafik. Namun demikian hanya dengan melihat histogram 
hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode 

yang lebih handal adalah dengan melihat normal propability plot yang 
membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Analisis grafik pada 

prinsifnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada 
sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar 
pengambilan keputusan : 

(1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukan pola distribusi normal, maka 
model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

(2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogram tidak menunjukan pola distribusi normal, maka model 
regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Analisis grafik dapat dilihat 

pada gambar 4.1 di bawah ini : 

a. Analisis Grafik 

Gambar 4.1 

    Hasil Uji Normalitas 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

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. 
 



D. Pengujian Hipotesis 

1. Uji T (Uji Parsial) 

 Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu 
variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 4.7 di bawah ini : 

        Tabel 4.10 

Hasil Uji T (Uji Parsial) 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,525 ,113  4,631 ,000 

DPK -,169 ,127 -,132 -1,338 ,184 

NPM ,618 ,209 ,294 2,962 ,004 

BOPO -,205 ,118 -,175 -1,731 ,087 

NPL ,001 ,002 ,092 ,811 ,419 

CAR -9,128E-005 ,000 -,055 -,486 ,628 

a. Dependent Variable: LDR 
Sumber : Output SPSS 21 (2016) 

 Berdasarkan tabel 4.7 di atas, maka hasil regresi berganda dapat dianalisis 
dengan T tabel sebesar 1.984 (df = n-k-1= 98, signifikansi 0,05) dapat diketahui 

bahwa nilai signifikan variabel independen : dana pihak ketiga 0,184, net profit 
margin 0,004, biaya operasional pendapatan operasional 0,087, non performing 
loan 0,419, capital adequacy ratio 0,628. 

a.    Pengaruh dana pihak ketiga (X1) terhadap loan to deposit ratio (Y) 

T hitung < T tabel 0,1338 < 1,984 (df = n-k-1 = 98) dengan nilai 
signifikan(sig = 0,184 > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga 

tidak berpengaruh signifikan terhadap loan to deposit ratio sehingga (Ha1) yang 
di ajukan yaitu dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap loan to deposit 
ratio ditolak.  

 

 



b.   Pengaruh net profit margin (X2) terhadap loan to deposit ratio (Y) 

T hitung > T tabel 2,962 > 1.984 (df = n-k-1 =98) dengan nilai signifikan 
(sig = 0,004 < 0,05 ), maka dapat disimpulkan bahwa net profit margin 

berpengaruh signifikan terhadap loan to deposit ratio sehingga hipotesis (Ha2) 
yang di ajukan yaitu net profit margin berpengaruh signifikan terhadap loan to 

deposit ratio diterima.  

c.   Pengaruh biaya operasional pendapatan operasional (X3) terhadap 

loan  to  deposit ratio  (Y) 

T hitung < T tabel 0,1731 < 1,984 (df = n-k-1 = 98) dengan nilai signifikan 

(sig =0,087 > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa biaya operasional pendapatan 
operasional tidak berpengaruh signifikan terhadap loan to deposit ratio sehingga 

(Ha3) ditolak. Yang di ajukan yaitu biaya operasional pendaptan operasional 
berpengaruh terhadap loan to deposit ratio di tolak. 

d. Pengaruh non performing loan (X4) terhadap loan to deposit ratio (Y) 

 T hitung < T tabel < 0,811< 1,984 (df = n-k-1= 98) dengan nilai signifikan 

(sig=0,419 > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa non performing loan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap loan to deposit ratio sehingga (Ha4) ditolak. 

Yang diajukan yaitu non performing loan berpengaruh signifikan terhadap loan to 
deposit ratio ditolak. 

e. pengaruh capital adequacy ratio (X5)  terhadap loan to deposit ratio 

(Y) 

 T hitung < T tabel < 0,486 < 1,984 (df = n-k-1=104-5-1=98) dengan nilai 
signifikan (sig = 0,628 > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa capital adequacy 

ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap loan to deposit ratio sehingga (Ha5) 
ditolak. Yang diajukan yaitu capital adequacy ratio berpengaruh signifikan 
terhadap loan to deposit ratio ditolak. 

2. Uji F (Uji Simultan) 

 Ui statistik F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel 
independen atau bebas yang dimasukkan dalam model  yang mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat, Hasil uji F 
dapat di lihat pada tabel 4.8 di bawah ini : 

 

 

 

 

 



Tabel 4.11 

Hasil Uji F (Uji Simultan) 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 2,724 5 ,545 2,421 ,041b 

Residual 22,056 98 ,225   

Total 24,779 103    

a. Dependent Variable: LDR 

b. Predictors: (Constant), CAR, DPK, NPM, BOPO, NPL 

 
Sumber : Output SPSS 21 (2016) 

 Berdasarkan tabel 4.8 di atas maka hasil regresi berganda dengan F tabel 
sebesar 2,50 (df =n-k-1 = 98, signifikansi 0,05). F hitung > F tabel (2,421 > 250) 
sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu dana pihak ketiga, 

net profit margin, biaya operasional pendapatan operasional, non performing loan, 
capital adequacy ratio berpengaruh secara simultan terhadap loan to deposit 

ratio. 
 
3. Uji Derajat Determinasi (R²) 

 Determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 
dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 

antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil bahwa kemampuan variabel-variabel 
independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai 
yang mendekati satu variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil 
uji determinasi dapat dilihat pada tabel 4.8 di bawah ini : 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Derajat Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 ,332a ,110 ,065 ,4744014 

a. Predictors: (Constant), CAR, DPK, NPM, BOPO, NPL 

b. Dependent Variable: LDR 

  
Sumber : Output SPSS 21 (2016)

 



 

 Dari tampilan tabel 4.9 output SPSS model summary besarnya adjusted R² 
adalah 0,065, hal ini bearti 6,5% variasi loan to deposit ratio dapat dijelaskan oleh 

variasi dari kelima variabel independen dana pihak ketiga, net profit margin, 
biaya operasional pendapatan operasional, non performing loan, capital adequacy 

ratio. Sedangkan sisanya (100% - 6.5% = 3.5%) di jelaskan oleh sebab yang lain 
di luar model. 

 Standart error of estimate (SEE) sebesar 0,4744014, makin kecil nilai SEE 
akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel 

dependen. 

4. Regresi Linier Berganda  

 Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh hubungan antara variabel-
variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan analisis 

regresi berganda. Pada penelitian ini analisis regresi berganda digunakan untuk 
menguji pengaruh dana pihak ketiga, net profit margin, biaya operasional 

pendapatan operasional,  non performing loan, capital adequacy ratio terhadap 
loan to deposit ratio. 

 Persamaan regresi dapat di lihat dari tabel hasil uji coeficients berdasarkan 
output SPSS terhadap variabel independen yaitu dana pihak ketiga, net profit 

margin, biaya operasional pendapatan operasional, non performing loan, capital 
adequacy ratio terhadap penyaluran kredit ditunjukan pada tabel 4.9 di bawah ini  

Tabel 4.13 

Hasil regresi linier berganda DPK, NPM, BOPO, NPL, CAR terhadap LDR 

periode 2011-2014 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,525 ,113  4,631 ,000 

DPK -,169 ,127 -,132 -1,338 ,184 

NPM ,618 ,209 ,294 2,962 ,004 

BOPO -,205 ,118 -,175 -1,731 ,087 

NPL ,001 ,002 ,092 ,811 ,419 

CAR -9,128E-005 ,000 -,055 -,486 ,628 

a. Dependent Variable: LDR 
Sumber : Output SPSS 21 (2016)

 



 

 Pada tabel coefficients  di atas yang dibaca adalah nilai pada kolom B. 
Baris pertama menunjukan konstanta variabel indevenden. Berdasarkan data tabel 

di atas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : 
NPL= a + b1.X1 + b2.X2 + b3.X3 + b4.X4 + b5.X5 + e 
NPL=0,525 + -0,169 DPK + 0,618 NPM + -0,205 BOPO + 0,001 NPL – 0,9128 

CAR 
 

a. Konstanta (a) 
Nilai konstanta (a) sebesar 0,525, menunjukan bahwa apabila dana pihak 
ketiga, net profit margin,  biaya operasional pendapatan operasional, non 

performing loan, capital adequacy ratio bernilai 0, maka loan to deposit 
ratio sebesar 0,525 dengan asumsi variabel lain bernilai konstan. 

b1. Koefisien b1 unruk variabel dana pihak ketiga 
Dana pihak ketiga yaitu -0,169 nilai dana pihak ketiga yang bernilai 
negatif menunjukan ada hubungan yang searah dengan loan to deposit 

ratio itu artinya jika kenaikan dana pihak ketiga sebesar 1% maka akan 
menyebabkan peningkatan loan to deposit ratio sebesar -0,169 dengan 

asumsi variabel lain bernilai konstan. 
b2. Koefisien b2 untuk variabel net profit margin 

net profit margin  yaitu 0,618 nilai net profit margin yang bernilai positif 

menunjukan hubungan yang searah dengan loan to deposit ratio itu artinya 
jika kenaikan net profit margin sebesar 1% maka akan menyebabkan 

peningkatan loan to deposit ratio sebesar 0,618 dengan asumsi variabel 
lain bernilai konstan. 

b3. Koefisien b3 biaya operasional pendapatan operasional  

biaya operasional pendapatan operasional yaitu -0,205 nilai biaya 
operasional pendapatan operasional bernilai negatif menunjukan tidak ada 

hubungan searah dengan loan to deposit ratio  itu artinya jika kenaikan 
biaya operasional pendapatan operasional sebesar 1% maka akan 
menyebabkan penurunan loan to deposit ratio sebesar -0,205 dengan 

asumsi variabel lain bernilai konstan. 
b4. Koefisen b4 non performing loan 

non performing loan yaitu 0,001 nilai non performing loan yang bernilai 
positif menunjukan ada hubungan yang searah dengan loan to deposit 
ratio itu artinya jika kenaikan non performing loan 1% maka akan 

menyebabkan peningkatan loan to deposit rato sebesar 0,001 dengan 
asumsi variabel lain bernilai knstan. 

b5. Koefisien b5 capital adequacy ratio 
capital adequacy ratio nilai -,9128 nilai capital adequacy ratio capital 
adequacy yang bernilai negatif menunjukan tidak ada hubungan yang 

searah dengan  loan to deposit ratio itu artinya jika kenaikan capital 
adequacy ratio sebesar 1% maka akan menyebabkan penurunan  loan to 

deposit ratio sebesar -9,128 dengan asumsi variabel lain bernilai konsta 
 



V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai 
berikut : 

1. Secara parsial, DPK  tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran 
kredit (LDR) pada bank umum go public di indonesia. 

2. Secara parsial BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran 
kredit (LDR). 

3. Secara parsial NPL tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit (LDR). 

4. Secara parsial CAR tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit (LDR).   
5. Sedangkan NPM secara parsial berpengaruh terhadap penyaluran kredit 

(LDR). 
6. Secara simultan DPK, NPM, BOPO, NPL,  dan CAR secara simultan atau 

bersama-sama akan berpengaruh terhadap penyaluran kredit (LDR). 

 

B. Saran  

 Memperhatikan hasil penelitian yang tlah dilakukan, maka saran yang 

dapat diberikan: 

1. Penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel 

perusahaan selain manufaktur dan memperpamjangperiode penelitian. 
2. Penelitian selnjutnya diharapkan dapat menambah atau mengganti variabel 

independen dalam penelitian ini dengan varibel lain yang dianggap dapat 

memberikan hasil penelitian lebih akurat serta memiliki pengaruh yang 
lebih dominan terhadap penyaluran kredit. 
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