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ABSTRACT 

 

 

THE EFFECT OF BANKING AND MACROECONOMIC FACTORS ON 

NON PERFORMING LOAN IN CONVENTIONAL BANKING AND 

SHARIA BANKING (COMPARATIVE STUDY) 

 

Oleh  

Muhamad Imami Akbar 

 

Non Performing Loan is the most important for banks as NPL is one of major 

causes of the banking crises. Worsening NPL ratio indicates deteration in quality 

of the loan portofolio. That matter caused be to the risk of various factors. Either 

from the banking factor and from macroeconomic factors. This research aims to 

analyze the specific factor of banks and macroeconomic factor ratio NPL in 

conventional banking and NPF in sharia banking. The variable of spesific bank 

and macroecononmic used in this research is CAR (Capital Adequacy Ratio), 

LDR (Loan to Deposit Ratio), FDR (Financinf to Deposit Ratio), GDP (Gross 

Domestic Product), and Inflation. Multiple linear regression was chosen in this 

research to test the effect of specific variables of bank and macroeconomic. This 

research uses time series data during the period 2009 to 2017. 

 

The result of this research indicate a significant influence between CAR, LDR and 

GDP to NPL in conventional banking. In sharia banking only variable of GDP 

which have significant effect to no NPF. 

 

Keyword : CAR, LDR, FDR, GDP, Inflation, Non Performing Loan and Non 

Performing Finance, Macroeconomic.  



 

 

ABSTRAK 

 

PENGARUH FAKTOR SPESIFIK BANK DAN MAKROEKONOMI 

TERHADAP KREDIT BERMASALAH PADA PERBANKAN 

KONVENSIONAL DAN PERBANKAN SYARIAH (Studi Komparasi) 

 

Oleh  

Muhamad Imami Akbar 

 

 Non Performing Loan merupakan pembahasan yang paling penting bagi 

perbankan karena NPL (Non Performing Loan) adalah salah satu penyebab utama 

dari krisis pada sektor ini. Memburuknya rasio NPL menunjukkan terjadinya 

kualitas penurunan portofolio kredit. Hal tersebut dapat disebabkan oleh risiko 

dari berbagai faktor. Baik faktor perbankan itu sendiri ataupun dari faktor 

makroekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor 

spesifik bank dan faktor makroekonomi terhadap rasio NPL pada perbankan 

konvensional dan NPF pada perbankan syariah. Variable spesifik bank dan 

makroekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah CAR (Capital 

Adequacy ratio), LDR (Loan to Deposit Ratio), FDR (Financing to Deposit 

Ratio), PDB (Produk Domestik Bruto) dan Inflasi. Regresi linier berganda dipilih 

dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh dari variable spesifik bank dan 

makroekonomi. Penelitian ini menggunakan data times series selama periode 

2009 smapai 2017. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara 

CAR, LDR, dan PDB terhadap NPL pada perbankan konvensional. Pada 

perbankan syariah hanya variable PDB yang berpengaruh signifikan terhadap 

NPF. 

 

Kata kunci : CAR, LDR, FDR, PDB, Inflasi, Non Performing Loan dan Non 

Performing Finance, Makroekonomi. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 

Bank adalah salah satu lembaga yang menjadi penggerak roda perekonomian suatu 

negara. Bank mempunyai fungsi utama yaitu sebagai perantara keuangan antara 

pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Sektor 

perbankan memegang peranan penting dalam menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional. Sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 bahwa perbankan 

Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah 

peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 

 

Bank dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi berperan penting dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebuah negara melalui peningkatan 

pendapatan nasional. Penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dana 

tersebut ke dalam sektor ekonomi dapat menunjang bergeraknya dunia usaha 

sehingga dapat mempengaruhi pendapatan nasional. Melalui kebijakan kredit, bank 

berperan penting dalam pemerataan pendapatan masyarakat. Masyarakat yang 

memiliki sumber daya terbatas dapat memanfaatkan fasilitas kredit perbankan 

untuk membiayai faktor produksi sehingga dapat memperlancar kegiatan 

ekonominya dalam menghasilkan pendapatan. Dengan demikian melalui 

mekanisme sistem perbankan dan  kebijakan kredit yang tepat bank dapat 
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menjalankan fungsinya untuk membantu pemerintah dalam pemerataan 

kesempatan berusaha dan pendapatan masyarakat.  

 

Terdapat dua jenis bank yang ada di Indonesia, dibedakan berdasarkan pembayaran 

bunga atau bagi hasil usaha yaitu bank yang melakukan secara konvensional dan 

bank yang melakukan usaha secara syariah (Liora, 2013). Perkembangan sistem 

perbankan syariah sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang perbankan dan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menjelaskan bahwa perbankan Indonesia 

secara resmi telah menganut dual banking system.  

 

Adanya dual banking system, maka terselenggaranya dua sistem perbankan, non 

syariah dan syariah, secara berdampingan. Pada pelaksanaannya bank syariah tetap 

mengikuti prosedur operasional yang dimiliki bank konvensional selama tidak 

bertentangan dengan prinsip islam. 

 

Salah satu kegiatan bank yang sangat penting dan utama adalah menyalurkan kredit, 

baik kredit perorangan maupun kredit lembaga atau kredit perusahaan, sehingga 

pendapatan bank dari kredit yang merupakan bunga bagi bank konvensional  

merupakan sumber utama pendapatan bank, sedangkan di bank syariah salah satu 

sumber utama pendapatan bank yaitu melalui pemberian pembiayaan yang 

merupakan bagi hasil bagi bank syariah. Jika diperhatikan neraca bank akan terlihat 

bahwa sisi aktiva bank akan didominasi oleh besarnya jumlah kredit. Demikian juga 

bila diamati dari sisi pendapatan bank, akan ditemui bahwa pendapatan terbesar 

bank adalah dari penyaluran kredit. 
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Penerapan kebijakan penyaluran kredit oleh perbankan berkaitan erat dengan 

spesifik bank atau kondisi perbankan dan kondisi makro ekonomi. Spesifik bank 

dan makro ekonomi yang sehat akan mendukung kestabilan perekonomian nasional 

sehingga memacu perbankan untuk menyalurkan pinjaman kepada masyarakat. 

Spesifik bank dilihat melalui Loan to Deposit Rasio atau likuiditas perbankan, 

Finance to Deposit Rasio rasio pembiayaan terhadap pendanaan pada perbankan 

syariah, rasio kecukupan modal atau Capital Adequecy Ratio, kemudian makro 

ekonomi dilihat melalui perkembangan beberapa variabel seperti PDB, tingkat suku 

bunga BI (Bank Indonesia), laju inflasi, serta nilai tukar rupiah terhadap dolar. 

 

BI rate sebagai suku bunga acuan akan mempengaruhi suku bunga simpanan dan 

pinjaman yang ditetapkan perbankan. Sedangkan volatilitas nilai tukar rupiah 

menyebabkan ketidakstabilan dunia usaha dan perbankan. Di lain pihak, laju inflasi 

diperlukan oleh sebuah negara dalam batas yang wajar untuk menunjang 

pertumbuhan ekonomi negara tersebut yang akan berpengaruh terhadap pergerakan 

dunia usaha. Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) didorong oleh 

serangkaian aktivitas ekonomi di antaranya konsumsi masyarakat, investasi, 

pengeluaran pemerintah, dan ekspor impor pada akhirnya akan menentukan 

permintaan kredit sektor perbankan. (Susanti, 2010) 

 

Sitompul dalam Yulita (2014) menyatakan bahwa bertambahnya kebutuhan akan 

dana pada saat terjadi peningkatan laju pembangunan dikarenakan banyaknya 

ekspansi yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Dalam keadaan 

seperti ini, pembiayaan sudah tidak dapat lagi dilakukan atas sumber dana sendiri. 

Untuk tujuan perluasan usaha tersebut, laba yang dibutuhkan tidak lagi mencukupi 
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biaya pengembangan yang dibutuhkan. Industri perbankan merupakan salah satu 

sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Hal tersebut 

didukung oleh data dari Asian Development Outlook tahun 2013 yang menunjukkan 

bahwa peningkatan investasi di Indonesia pada tahun 2012 yang mencapai 9,8% 

didorong oleh membaiknya iklim investasi, rekor pertumbuhan ekonomi yang kuat 

beberapa tahun terakhir, dan peningkatan kredit. 

 

Selain untuk kepentingan bisnis, kredit dapat mempermudah masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan konsumtifnya, sejalan dengan pendapat Utari (2012) yang 

mengemukakan bahwa ketersediaan kredit perbankan memberikan kemungkinan 

perusahaan untuk melakukan investasi yang tidak bisa dilakukan dengan dana 

sendiri serta memungkinkan rumah tangga untuk melakukan konsumsi yang lebih 

baik.  

 

Sebagai kegiatan pengalokasian dana bank yang paling mendominasi, penyaluran 

kredit memiliki porsi 70% - 80% dari total volume usaha. Oleh karena itu, 

penyaluran kredit dengan bentuk pendapatan bunganya menjadi sumber utama 

pendapatan bank (Siamat, 2005).  

 

Meningkatnya permintaan akan kredit dengan tidak diimbangi dengan perencanaan 

dan pengelolaan yang baik akan menyebabkan tingkat risiko kredit bermasalah 

meningkat. Risiko kredit pada perbankan konvensional tercermin dari rasio NPL 

(Non Performing Loan), sedangkan risiko pembiayaan pada perbankan syariah 

tercermin dari rasio NPF (Non Performing Financing). NPL maupun NPF 
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merupakan salah satu indikator stabilitas perbankan, hal ini dapat diperkuat dengan 

tulisan Ascarya dan Yumanita (2009) yang menyatakan bahwa ketidakstabilan 

suatu sistem keuangan ditandai oleh terjadinya tiga hal, dan salah satunya adalah 

kegagalan perbankan dikarenakan bank-bank mengalami kerugian yang besar 

akibat memburuknya tingkat NPL. 

 

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka diperlukan pengelolaan kredit yang 

tepat. Dalam menjalankan usaha penyaluran kredit, bank menghadapi risiko kredit, 

yang didefinisikan sebagai risiko dikarenakan debitur tidak dapat melunasi 

hutangnya (Ghozali, 2007). Apabila kredit kurang dikelola dengan baik, maka akan 

banyak terjadi kredit bermasalah (Non Performing Loan), hal tersebut 

mengakibatkan pendapatan bunga dan pengembalian pokok kredit menjadi turun 

yang pada gilirannya bank akan menderita kerugian bahkan kemungkinan 

terburuknya bank akan mengalami kebangkrutan (Firdaus dan Ariyanti, 2004). 

 

Kredit bermasalah (Non Performing Loan) adalah kredit yang mengalami kesulitan 

dalam hal penyelesaian kewajiban-kewajiban terhadap bank, dalam bentuk 

pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga dan pembayaran ongkos-

ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan (Rivai, 2005). 

Penilaian kolektabilitas kredit digolongkan kedalam 5 kelompok yaitu: lancar 

(pass), dalam perhatian khusus (special mention), kurang lancar (substandard), 

diragukan (doubftul), dan macet (loss). Apabila kredit dikaitkan dengan tingkat 

kolektabilitas, maka yang digolongkan kredit bermasalah adalah kredit yang 

memiliki kualitas kurang lancar, diragukan dan macet (Siamat, 2005).  
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Bank Indonesia sebagai regulator perbankan di Indonesia dalam peraturan Bank 

Indonesia No. 15/2/PBI/2013 telah menetapkan bahwa salah satu kriteria bank yang 

dinilai memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan 

usahanya adalah bank dengan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan) 

secara neto lebih dari 5% dari total kredit. Dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

No.15/POJK.03/2017 menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (Non Performing 

Loan/NPL) atau rasio pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF) 

lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit atau total pembiayaan. Tingkat 

perkembangan NPL di Indonesia dari tahun 2012-2016 dapat dilihat dari Tabel 1.1 

 

TABEL 1.1 RASIO NPL dan NPF 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Statistik  Perbankan Syariah, Statistik Sistem Keuangan 

Indonesia www.bi.go.id, www.ojk.go.id 

 

Pada tahun 2012-2016 rata-rata Non Performing Loan (NPL) dan Non Performing 

Finance (NPF) masih di bawah 5% sesuai dengan ketetapan Bank Indonesia, 

namun secara garis besar trend NPL dan NPF mengalami fluktuasi setiap tahunnya. 

Tahun NPL NPF 

2012 1,94% 2.26% 

2013 1,77% 2.62% 

2014 2,16% 4.95% 

2015 2,49% 4.84% 

2016 3,05%* 4.42% 

http://www.bi.go.id/
http://www.ojk.go.id/
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Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi baik faktor spesifik 

bank atau faktor makro ekonomi. oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian lebih 

dalam mengenai hal-hal yang mempengaruhi naik turunnya tingkat NPL dan NPF 

di Indonesia. 

 

Secara umum Non Performing Loan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor 

internal bank (Keeton dan Moris, 1987). Faktor eksternal dalam hal ini merupakan 

indikator makro ekonomi seperti GDP (Jimenez dan Saurina, 2006; Dash dan 

Ghosh, 2007), tingkat suku bunga riil (Jimenez dan Saurina, 2006), tingkat nilai 

tukar (Fofack, 2005; Dash dan Kabra, 2010), tingkat inflasi (Fofack, 2005 ; Dash 

dan Kabra, 2010), dan faktor internal dalam hal ini adalah Capital Adequecy Ratio  

(CAR) (Das dan Ghos, 2007),  dan ukuran bank (Dash dan Kabra, 2010).  

 

Pada penelitian ini penulis tidak menggunakan ukuran bank sebagai variabel karena 

ukuran bank yang besar tidak membuktikan bank tersebut memiliki kinerja yang 

lebih baik dalam menilai debitur dibandingkan dengan bank yang memiliki ukuran 

yang lebih kecil. Pernyataan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dash 

dan Kabra, (2010). Untuk membedakan dari penelitian sebelumnya penulis 

melakukan penelitian terhadap perbankan konvensional dan perbankan syariah 

serta menambahkan Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Financing to Deposit Ratio 

(FDR) sebagai variabel karena merupakan rasio tingkat penyaluran kredit dan rasio 

tingkat penyaluran pembiayaan. 

 

Penelitian yang dilakukan Subagio (2005) menyatakan bahwa pertumbuhan GDP 

tidak signifikan terhadap NPL. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Festic 
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dan Beko (2008), Bofondi dan Rofele (2011), serta Ahmad dan Bashir (2013) 

mengemukakan bahwa pertumbuhan GDP berpengaruh negatif terhadap NPL. Hal 

tersebut bertentangan dengan penelitian Bonilla (2012) pada negara Italia yang 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara pertumbuhan GDP dan NPL. 

 

Solttila dan Vihriala (dalam Yulita, 2014) menyatakan bahwa ekspansi kredit yang 

cepat dapat menjadi salah satu penyebab penting dari kredit bermasalah, hal ini 

dikarenakan oleh kebijakan ekspansi kredit, bank menurunkan standar kualitas 

kliennya. Longgarnya kebijakan ini dapat mengakibatkan kredit bermasalah di 

kemudian hari.  

 

Bonilla (2012) mengemukakan bahwa pertumbuhan kredit tidak berpengaruh 

insignifikan terhadap NPL, sedangkan Saba et al. (Islamoglu 2015) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa pertumbuhan kredit berpengaruh positif terhadap 

NPL. 

 

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa terdapat research gap (inkonsisten 

hasil penelitian terdahulu). Terjadinya research gap dapat disebabkan oleh adanya 

perbedaan objek penelitian, tahun penelitian maupun sampel yang digunakan. 

Berdasarkan peran penyaluran kredit yang sangat strategis, maka penyaluran kredit 

bagi bank konvensional dan penyaluran pembiayaan bagi bank syariah menjadi 

suatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu penyaluran kredit 

sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tingkat risiko 

kredit dapat digunakan oleh pihak perbankan untuk mengevaluasi kinerja bank 

dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Bank yang memberikan pembiayaan 
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dalam bank syariah  maupun yang memberikan kredit dalam bank konvensional 

merupakan suatu kebutuhan perekonomian yang ingin tumbuh dan berkembang 

dengan baik. Kesehatan dan kestabilan perbankan sangat berpengaruh terhadap 

pasang surutnya perekonomian suatu negara. 

 

Karena adanya research gap maka kajian ataupun penelitian mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi Non Performing Loan dan Non Performing Finance 

atau kredit bermasalah sangat diperlukan sebagai bentuk antisipasi perbankan, 

terutama perbankan syariah dalam mengendalikan tingkat pembiayaan 

bermasalahnya dengan melihat pada kondisi spesifik bank dan makro ekonomi, 

maka dari latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan 

judul  

"PENGARUH FAKTOR SPESIFIK BANK DAN MAKRO EKONOMI 

TERHADAP KREDIT BERMASALAH PADA PERBANKAN 

KONVENSIONAL DAN PERBANKAN SYARIAH (Studi Komparasi)” 

 

B. Rumusan Masalah  

 

Keadaan pengaruh variabel spesifik bank dan makro ekonomi terhadap NPL dan 

NPF perbankan saat ini banyak yang belum mengetahui akan pengaruh dan 

dampaknya terhadap risiko terjadinya cidera janji dalam repayment kredit atau 

terjadinya kerugian pada usaha debitur. Dalam upaya memaksimalkan fungsi 

variabel spesifik bank dan makro ekonomi untuk meminimalisir kerugian akibat 

terjadinya kendala dalam pengembalian pinjaman oleh debitur. Maka perlu 

diketahui dampak beberapa variabel tersebut terhadap risiko kredit bermasalah, 
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karena itu diperlukan pengetahuan dan informasi mengenai variabel spesifik bank 

dan makro ekonomi yang memberi pengaruh terhadap NPL bank konvensional dan 

NPF bank syariah. Dengan demikian dapat diketahui kebijakan yang perlu 

diantisipasi oleh pemerintah dan perbankan dalam upaya mengetahui faktor-faktor 

apa saja yang mempengaruhi NPF dan NPL sebagai bentuk antisipasi perbankan 

dalam mengendalikan tingkat pemberian pembiayaan dan pemberian kredit. 

 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan yaitu, 

terdapat research gap (inkonsisten hasil penelitian terdahulu) seperti yang telah 

dijelaskan pada uraian sebelumnya. dan penulis ingin mengetahui faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi NPL pada perbankan konvensional dan NPF pada 

perbankan syariah ditinjau dari spesifik bank yaitu kondisi internal perbankan dan 

variabel makro ekonomi. 

 

Masalah penelitian dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah faktor spesifik bank yaitu CAR dan LDR mempengaruhi NPL pada bank 

konvensional ? 

2. Apakah faktor makro ekonomi yaitu GDP dan inflasi mempengaruhi NPL pada 

bank konvensional ? 

3. Apakah faktor spesifik bank yaitu CAR dan FDR mempengaruhi NPF pada bank 

syariah ? 

4. Apakah faktor makro ekonomi yaitu GDP dan inflasi mempengaruhi NPF pada 

bank syariah ? 
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C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan penelitian yang dikemukakan, maka tujuan penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh faktor spesifik bank terhadap NPL pada bank 

konvensional. 

2. Untuk menganalisis pengaruh faktor makro ekonomi terhadap NPL pada bank 

konvensional. 

3. Untuk menganalisis pengaruh faktor spesifik bank terhadap NPF pada bank 

syariah. 

4. Untuk menganalisis pengaruh faktor makro ekonomi terhadap NPF pada bank 

syariah. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan masukan, sebagai 

berikut: 

1. Hasil penelitian dapat dijadikan acuan perbankan dalam menetapkan kebijakan 

untuk antisipasi perbankan dalam mengelola NPL dan NPF. 

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan pembelajaran bagi 

akademisi, peneliti terkait dalam melakukan perluasan pendalaman penelitian 

aspek makro ekonomi dan spesifik bank terhadap NPL perbankan konvensional 

dan NPF perbankan syariah. 

 

 



 

 

II. KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

A. Kajian Pustaka 

 

1. Bank Syariah dan Bank Konvensional 

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, 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 masyarakat banyak. Dari definisi ini terlihat jelas 

bahwa bank memiliki peran strategis dalam menyalurkan dananya dalam bentuk 

pembiayaan yang diarahkan pada peningkatan perekonomian masyarakat.   

 

TABEL 2.1 PERBEDAAN BANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL 

 

Keterangan Bank Konvensional Bank Syariah 

Fungsi dan kegiatan bank Intermediasi, jasa 

keuangan 

Intermediasi, manajer 

investasi, sosial, jasa 

keuangan 

Mekanisme dan objek 

usaha 

Tidak anti riba dan anti 

maysir 

Anti riba dan anti maysir 

Prioritas pelayanan Kepentingan pribadi Kepentingan publik 

Orientasi Keuntungan Sosial ekonomi dan 

keuntungan 

Bentuk Bank komersial 

 

Bank komersial, 

pembangunan, universal 

atau multi purpose 

Evaluasi nasabah Kepastian pengembalian 

pokok dan bunga  

Lebih hati-hati karena 

partisipasi dalam risiko 
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LANJUTAN TABEL 2.1 

Hubungan nasabah Terbatas debitor-kreditor Erat sebagai mitra usaha 

Sumber likuiditas jangka 

pendek 

Pasar uang, bank sentral Pasar uang syariah, bank 

sentral 

Pinjaman yang diberikan Komersial dan non 

komersial berorientasi laba 

Komersial dan non 

komersial, beroreintasi 

laba dan nirlaba 

Lembaga penyelesaian 

sengketa 

Pengadilan, arbitrase Pengadilan, Badan 

Arbitrase Syariah Nasional 

Risiko usaha Risiko bank tidak terkait 

langsung dengan debitur, 

risiko debitur tidak terkait 

langsung dengan bank. 

 

Kemungkinan terjadi 

negative spread. 

Dihadapi bersama antara 

bank dan nasabah dengan 

prinsip keadilan dan 

kejujuran. 

 

Tidak mungkin terjadi 

negative spread. 

Struktur organisasi 

pengawas  

Dewan komisaris Dewan komisaris, dewan 

pengawas syariah, dewan 

syariah nasional. 

Investasi Halal atau haram Halal 

Sumber : Ascarya (2006) 

 

Pada dasarnya terdapat perbedaan utama antara bank syariah dan bank 

konvensional, antara lain seperti yang digambarkan dalam Tabel 2.1 di atas. Bank 

syariah adalah lembaga keuangan yang operasionalnya dengan menggunakan 

prinsip-prinsip syariah. Bedanya dengan bank konvensional adalah bank syariah 

tidak mengenal sistem bunga karena bagi bank syariah sistem bunga adalah riba 

(Sholahuddin dan Hakim, 2008). 

 

Hal lain yang paling membedakan bank syariah dan bank konvensional adalah 

dalam sistem pembagian keuntungan pembiayaannya. Dalam bank konvensional, 
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keuntungan dibagikan dengan sistem bunga. Sedangkan dalam bank syariah, 

keuntungan dibagi berdasarkan sistem bagi hasil. Islam mendorong praktik bagi 

hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberikan keuntungan 

bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang nyata Antonio 

(2001). Perbedaan tersebut dijelaskan dalam Tabel 2.2 

 

TABEL 2.2. PERBEDAAN ANTARA BUNGA DAN BAGI HASIL 

 

Bunga Bagi Hasil 

Penentuan bunga dibuat pada waktu akad 

dengan asumsi harus selalu untung. 

Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil 

dibuat pada waktu akad berpedoman pada 

kemungkinan untung rugi. 

Besarnya persentase berdasarkan pada 

jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. 

Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada 

jumlah keuntungan yang diperoleh. 

Pembayaran bunga tetap seperti yang 

dijanjikan tanpa perimbangan apakah 

proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah 

untung atau rugi.  

Bagi hasil bergantung pada keuntungan 

proyek yang dijalankan. Bila usaha 

merugi, kerugian akan ditanggung 

bersama oleh kedua belah pihak. 

Jumlah pembayaran bunga tidak 

meningkat sekalipun jumlah keuntungan 

berlipat. 

Jumlah pembagian laba meningkat sesuai 

peningkatan laba. 

 

Sumber : Antonio 2001 

2. Sistem Keuangan dan Perbankan 

Sebuah sistem keuangan terdapat berbagai lembaga keuangan yang menjalankan 

fungsi financial Intermediaries yaitu pihak yang meminjam dana dari masyarakat 

penabung dan meminjamkannya ke pihak lain, lembaga-lembaga keuangan tersebut 
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adalah bank, perusahaan asuransi, perusahaan pendanaan fungsi intermediaries 

yang dijalankan oleh lembaga-lembaga keuangan tersebut diselenggarakan secara 

langsung maupun tidak langsung. 

 

 

Sumber : Miskin (2008) “The Economic Of Money, Banking and finansial Markets” 

GAMBAR 2.1 SISTEM KEUANGAN 

 

Pada Gambar 2.1 proses penyaluran dana dilaksanakan dari sisi sebelah kiri ke sisi 

sebelah kanan melalui 2 jalur (pendanaan langsung dan pendanaan tidak langsung), 

sisi sebelah kiri menunjukkan pihak-pihak yang memberikan pinjaman dana dan 

penabung sedangkan di sisi sebelah kanan merupakan pihak-pihak peminjam 

pembelanja dana (Mishkin, 2008). 

 

Financial Intermediaries, khususnya bank merupakan sumber pendanaan eksternal 

paling penting yang digunakan untuk mendanai kegiatan usaha. Kredit atau 

pembiayaan yang diberikan bank kepada dunia bisnis telah menjadi salah satu 

penggerak perekonomian sebuah negara, terutama pada negara-negara 



16 
 

berkembang. Tapi perlu diketahui bahwa penyaluran kredit tidak hanya untuk 

kepentingan bisnis, melainkan juga untuk kepentingan debitur lainnya. Bank 

mengalokasikan dana usahanya melalui perkreditan hingga 70%-80% dari total 

seluruh volume usaha (Siamat, 2005). Hal tersebut menggambarkan bahwa 

sebagian besar aset bank terpapar risiko bisnis debitur serta paparan risiko yang 

diakibatkan oleh perekonomian sebuah negara sebab pembayaran kredit oleh 

debitur sangat bergantung pada profitabilitas atau income yang diterima debitur. 

Lingkungan perekonomian makro yang buruk dapat menimbulkan kegagalan bisnis 

debitur maupun penurunan income masyarakat secara umum. Hal tersebut akan 

mengganggu profitabilitas bank mengingat separuh pendapatan bank berasal dari 

pemberian kredit terhadap dunia bisnis maupun kredit lainnya. 

 

3. Kredit  

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 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. 

 

4. Kredit Bermasalah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

 

a. Kredit Bermasalah 

Kredit bermasalah sering juga dikenal dengan non performing loan dalam 

perbankan konvensional dan non performing financing pada perbankan syariah, 
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dapat diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitasnya merupakan gambaran kondisi 

pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya 

kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga. Penilaian kolektibilitas 

kredit digolongkan ke dalam 5 kelompok yaitu: lancar (pass), dalam perhatian 

khusus (special mention), kurang lancar (substandard), diragukan (doubtful), dan 

macet (loss). Apabila kredit dikaitkan dengan tingkat kolektibilitasnya, maka yang 

digolongkan kredit bermasalah adalah kredit yang memiliki kualitas dalam 

perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet (Siamat, 2005). 

 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah 

Dari perspektif bank, terjadinya kredit bermasalah disebabkan oleh berbagai faktor 

yang dapat dibedakan sebagai berikut (Siamat, 2005) Faktor internal kredit 

bermasalah berhubungan dengan kebijakan dan strategi yang ditempuh pihak bank. 

 

1. Kebijakan perkreditan yang ekspansif 

Bank yang memiliki kelebihan dana sering menetapkan kebijakan perkreditan yang 

terlalu ekspansif yang melebihi pertumbuhan kredit secara wajar, yaitu dengan 

menetapkan sejumlah target kredit yang harus dicapai untuk kurun waktu tertentu. 

Keharusan pencapaian target kredit dalam  waktu tertentu tersebut cenderung 

mendorong penjabat kredit menempuh langkah-langkah yang lebih agresif dalam 

penyaluran kredit sehingga mengakibatkan tidak lagi selektif dalam memilih calon 

debitur dan kurang menerapkan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat dalam 

menilai permohonan kredit sebagaimana seharusnya. Di samping itu, bank sering 

saling membajak nasabah dengan memberikan kemudahan yang berlebihan. Bank 
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dalam beberapa kasus sering mengabaikan kalau calon debiturnya masuk dalam 

Daftar Kredit Macet yang diterbitkan Bank Indonesia secara rutin. 

 

2. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan 

Pejabat bank sering tidak mengikuti dan kurang disiplin dalam menerapkan 

prosedur perkreditan sesuai dengan pedoman dan tata cara dalam suatu bank. 

Hal yang sering terjadi, bank tidak mewajibkan calon debitur membuat studi 

kelayakan dan menyampaikan data keuangan yang lengkap. Penyimpangan 

sistem dan prosedur perkreditan tersebut bisa disebabkan karena jumlah dan 

kualitas sumber daya manusia, khususnya yang menangani masalah perkreditan 

belum memadai. Di samping itu, salah satu penyebab timbulnya. kredit bermasalah 

tersebut dari sisi intern bank adalah adanya pihak dalam bank yang sangat dominan 

dalam pemutusan kredit. 

 

3. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit 

Untuk mengukur kelemahan sistem administrasi dan pengawasan kredit bank dapat 

dilihat dari dokumen kredit yang seharusnya diminta dari debitur tapi tidak 

dilakukan oleh bank, berkas perkreditan tidak lengkap dan pemantauan terhadap 

usaha debitur tidak dilakukan secara rutin, Lemahnya sistem administrasi dan 

pengawasan menyebabkan bank terlambat melakukan langkah-langkah 

pencegahan. 

 

4. Lemahnya informasi kredit 

Sistem informasi yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya akan memperlemah 

keakuratan pelaporan bank yang pada gilirannya sulit melakukan deteksi dini. Hal 
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tersebut dapat menyebabkan terlambatnya pengambilan langkah-langkah yang 

diperlukan untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah. 

 

5. Itikad kurang baik dari pihak bank 

Pemilik atau pengurus bank seringkali memanfaatkan keberadaan banknya untuk 

kepentingan kelompok bisnisnya dengan sengaja melanggar ketentuan kehati-

hatian perbankan terutama legal lending limit. Skenario lain adalah pemilik dan 

atau pengurus bank memberikan kredit kepada debitur yang sebenarnya fiktif. 

Padahal kredit tersebut digunakan untuk tujuan lain. Skenario ini terjadi karena 

adanya kerja sama antara pemilik dan pengurus bank yang memiliki itikad kurang 

baik. 

 

c. Faktor Eksternal  

Faktor eksternal ini sangat terkait dengan kegiatan usaha debitur yang 

menyebabkan terjadinya kredit bermasalah antara lain terdiri dari: 

 

1. Penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit 

Penurunan kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh adanya kebijakan penyejukan 

ekonomi atau akibat kebijakan pengetatan uang yang dilakukan oleh Bank 

Indonesia yang menyebabkan tingkat bunga naik dan pada gilirannya debitur tidak 

lagi mampu membayar cicilan pokok dan bunga kredit. 

 

2. Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur 

Dalam kondisi persaingan yang tajam, sering bank menjadi tidak rasional dalam 

pemberian kredit dan akan diperburuk dengan keterbatasan kemampuan teknis dan 

pengalaman petugas bank dalam pengelolaan kredit. 
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3. Kegagalan usaha debitur 

Kegagalan usaha debitur dapat terjadi karena sifat usaha debitur yang sensitif 

terhadap pengaruh eksternal, misalnya kegagalan dalam pemasaran produk karena 

perubahan harga di pasar, adanya perubahan pola konsumen, dan pengaruh 

perekonomian nasional. 

 

4. Debitur mengalami musibah 

Musibah bisa saja terjadi pada debitur, misalnya meninggal dunia, lokasi 

usahanya mengalami kebakaran atau kerusakan sementara usaha debitur tidak 

dilindungi dengan asuransi. 

 

d. Loan Review 

Loan Review dimaksudkan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kerugian 

akibat tidak dibayarnya kembali kredit yang akhirnya harus dihapuskan dari 

pembukuan bank. Tingginya persentase terjadinya kredit bermasalah pada suatu 

bank sangat ditentukan oleh penilaian kredit oleh pejabat kredit. Penilaian kredit 

yang baik berdasarkan prinsip-prinsip analisis kredit yang sehat akan dapat 

meminimalkan timbulnya kredit bermasalah. 

 

Menurut Mahmoedin (2002) dalam Rahmawulan, (2008) indikasi perilaku 

kredit bermasalah dapat dilihat dari perilaku rekening (account attitudes), perilaku 

laporan keuangan (financial statment attitudes), perilaku kegiatan bisnis (business 

activities attitudes), perilaku nasabah (customer attitudes), dan perilaku 

makroekonomi (macroeconomic attitudes). Selain itu faktor-faktor yang 

menyebabkan kredit bermasalah itu sendiri disebabkan oleh tiga unsur, yaitu dari 
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pihak bank itu sendiri (kreditur), debitur, serta diluar kreditur dan debitur tersebut. 

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa banyak aspek yang dapat mempengaruhi 

tingkat kredit atau pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan. 

 

5. Tinjauan Teori Variabel Makro Ekonomi  

Berikut ini adalah faktor-faktor ekonomi makro yang mempengaruhi kredit 

bermasalah : 

 

1. Faktor pertumbuhan GDP  

Gross Domestic Product (GDP) atau yang juga dikenal dengan istilah Produk 

Domestik Bruto (PDB) sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja 

perekonomian” (Mankiw, 2000). Sukirno (2004) mendefinisikan Gross Domestic 

Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai keseluruhan nilai 

barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara dengan menggunakan faktor-

faktor produksi milik warga negara tersebut maupun warga negara asing. 

Sedangkan menurut Lipsey, et al. (1992) GDP adalah pendapatan nasional yang 

diukur menggunakan pendekatan output, artinya pendapatan nasional sama dengan 

jumlah semua nilai tambah pada perekonomian atau sama dengan nilai semua 

barang jadi yang dihasilkan dalam perekonomian. Dari pengertian di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa konsep GDP pada hakikatnya merupakan ukuran 

mengenai kemampuan suatu Negara dalam menghasilkan barang dan jasa selama 

periode tertentu (Sukirno, 2004). 

 

Perbankan mempunyai peran strategis pada perekonomian suatu negara (Suta & 

Musa, 2003). Bank memiliki peran mengalirkan modal ke dalam perekonomian 
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sehingga tidak ada perekonomian yang mampu berkembang tanpa peranan bank. 

Bank berpartisipasi sebagai penyandang dana dalam bentuk kredit bagi pelaku 

bisnis untuk mengembangkan usahanya. Karena memiliki peranan sebagai lembaga 

intermediasi inilah bank secara langsung maupun tidak langsung mampu 

menunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara yang diukur dengan Gross 

Domestic Product (GDP). Peningkatan pertumbuhan Gross Domestic Product 

(GDP) juga dapat dijadikan indikator bagi perbankan untuk meningkatkan 

penyaluran kreditnya. 

 

2. Inflasi  

Dornbusch (2004) inflasi merupakan terjadinya peningkatan secara terus-menerus 

pada harga rata-rata atas barang dan jasa di dalam ekonomi. Sedangkan menurut 

Mankiw (2003) inflasi merupakan sebagai peningkatan tingkat harga, yang 

merupakan nilai uang yang di pertukarkan untuk mendapatkan barang atau jasa. 

Inflasi mencakup peningkatan secara berkelanjutan pada keseluruhan tingkat harga 

dalam sebuah negara, yang pada akhirnya dapat menurunkan daya beli masyarakat. 

Tidak semua kenaikan harga bisa dikatakan sebagai inflasi tetapi apabila kenaikan 

harga pada barang dan jasa berlaku secara terus menerus maka dapat dikatakan 

inflasi, karena inflasi merupakan kenaikan harga yang terjadi secara terus-menerus 

dalam kurun waktu yang cukup panjang. Inflasi juga bersifat umum artinya terjadi 

kenaikan harga dimana-mana dan dialami oleh semua produk. 

 

Seringkali inflasi digunakan sebagai ukuran untuk menunjukkan sejauh mana 

masalah ekonomi yang dihadapi suatu bangsa. Negara yang sedang berkembang 

memiliki tingkat inflasi yang rendah, yaitu di bawah 10% per tahun (Sukirno 2002). 
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Sedangkan tingkat inflasi yang lebih serius di atas 10% per tahun dan dikatakan 

hiperinflasi bila berada di atas 100% per tahun. 

 

Menurut Sukirno (2002), Faktor yang menjadi sebab timbulnya inflasi dapat 

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :  

1. Demand Pull Inflation 

Inflasi jenis ini terjadi akibat  adanya peningkatan permintaan agregat yang cepat 

dan perusahaan tidak mampu mengimbangi kecepatan permintaan tersebut. 

Konsekuensinya akan terjadi kekurangan barang di pasar sehingga harga terdorong 

naik untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran agregat. 

 

2. Cost Pull Inflation  

Inflasi terjadi karena adanya peningkatan biaya produksi secara terus-menerus 

sehingga memicu kenaikan harga-harga dalam perekonomian. 

 

Inflasi yang ringan atau lambat penting artinya sebagai pemicu pertumbuhan 

ekonomi. Inflasi ringan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan 

keuntungan perusahaan, dan menggerakan investasi di masa depan. Hal sebaliknya 

terjadi apabila inflasi tinggi terjadi, dimana perekonomian tidak akan bertumbuh 

yang disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, pemilik modal akan cenderung 

menginvestasikan uangnya pada hal-hal yang bersifat spekulatif, seperti rumah dan 

tanah dari pada melakukan investasi pada sektor yang produktif. Kedua institusi 

keuangan akan menaikkan tingkat suku bunga untuk menghindari kemerosotan 

nilai modal yang dipinjamkan (Sukirno 2002). Peningkatan suku bunga akan 

menyebabkan pemilik modal mengurangi bentuk investasinya pada usaha yang 
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produktif. Ketiga, inflasi menyebabkan harga barang impor lebih murah, sehingga 

mengakibatkan permintaan domestik dan ekspor barang dalam negeri menjadi 

lemah dan mengalami penurunan. Keadaan ini bisa membuat defisit neraca 

pembayaran. Keempat, inflasi menyebabkan ketidakpastian pada keadaan ekonomi 

di masa depan sehingga berdampak negatif terhadap investasi dan pengembangan 

dunia usaha. 

 

Inflasi yang tinggi juga berpengaruh pada kebijakan pemerintah dalam mengatasi 

tingginya inflasi. Dengan kebijakan moneter, pemerintah mengurangi jumlah uang 

yang beredar dengan cara meningkatkan suku bunga, menawarkan surat berharga 

ke pasar modal seperti SBI. Pemerintah dapat meningkatkan cadangan wajib bank 

umum sehingga uang yang mengendap akan meningkat dan kredit akan menurun 

sehingga jumlah uang yang beredar juga berkurang. Dengan kebijakan fiskal, 

pemerintah dapat mengurangi pos pengeluaran pemerintah atau dengan 

meningkatkan pajak agar uang di masyarakat berkurang dan konsumsi terhadap 

barang-barang konsumtif menurun. Pada akhirnya semua kebijakan pemerintah 

berupaya agar jumlah uang yang beredar di masyarakat mengalami penurunan, 

sehingga permintaan akan barang menurun dan harga pun turun untuk 

menyeimbangkan permintaan dan penawaran barang. 

 

Naiknya harga karena inflasi akan menurunkan nilai riil uang dan daya beli, 

keadaan seperti ini membuat para pelaku ekonomi mengurangi tingkat produksinya. 

Berkurangnya produksi mengakibatkan pinjaman kepada perbankan juga menurun 

karena kondisi dunia usaha yang melemah. Inflasi mendorong para pelaku ekonomi 
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mengurangi investasi sehingga penyaluran kredit mengalami penurunan. Dengan 

kata lain, dalam perekonomian yang investasi modalnya dibiayai oleh lembaga 

keuangan, jumlah kredit yang disalurkan pada akhirnya menentukan pertumbuhan 

ekonomi di negara tersebut. Kenaikan tingkat inflasi merugikan operasi pasar 

keuangan dan akan menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. 

Keadaan di atas sejalan dengan penelitian empiris Boyd et al. (2001) dalam Hung 

(2001). 

 

B. Penelitian Terdahulu 

 

Ahmad dan Ahmad (2004) dalam papernya menguji faktor-faktor 

yang mempengaruhi risiko kredit perbankan syariah. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode regresi dan menggunakan data 1996-2002. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan prediksi risiko kredit antara 

perbankan syariah dan konvensional. Hasil regresi menunjukkan bahwa 

manajemen efisiensi, risk weighted asset, dan total aset memiliki pengaruh 

signifikan terhadap risiko kredit perbankan syariah. Sedangkan risiko kredit 

perbankan konvensional dipengaruhi oleh penyaluran kredit pada usaha yang 

berisiko tinggi, regulasi permodalan, dan loan loss provision. 

 

Subagio (2005) dalam tesisnya menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya NPL pada bank umum komersial dengan menggunakan analisis regresi 

berganda. Penelitian ini menggunakan data sekunder bulanan September 2000-

September 2004. Hasil studi menunjukkan bahwa secara simultan, masing-masing 

faktor variabel makro (kurs, inflasi, GDP) dan variabel mikro (CAR, KAP, LDR) 
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mempunyai pengaruh signifikan terhadap NPL pada level signifikansi di bawah 

5%. 

 

Ahmad dan Ariff (2007) dalam papernya menganalisis determinan NPL dengan 

menggunakan data cross-section neraca dan laporan laba rugi perbankan komersial 

pada setiap negara yang terpilih yaitu: Malaysia, Jepang, Korea, Thailand, Meksiko, 

dan Prancis. Dengan menggunakan metode regresi, maka hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa earning asset/total asset, loan loss provision/total loan, loan 

to deposit ratio, liquidity ratio, spread emerged, dan regulasi permodalan yang 

terdapat pada setiap negara yang diuji memiliki pengaruh signifikan terhadap 

tingkat NPL di negara tersebut. 

 

Rahmawulan (2008) dalam tesisnya mencoba mencari faktor-faktor yang 

mempengaruhi NPL/NPF dengan menggunakan variabel GDP, Inflasi, SBI/SWBI, 

Pertumbuhan Kredit/Pembiayaan, LDR/FDR. Penelitian ini menggunakan analisis 

Impulse Response Function dan regresi majemuk dengan mempertimbangkan 

faktor lag, sehingga diperoleh variabel-variabel signifikan yang mempengaruhi 

NPL/NPF. Hasil penelitian menunjukkan variabel NPL lebih cepat memberikan 

respon terhadap shock pertumbuhan GDP daripada NPF, serta faktor-faktor yang 

mempengaruhi NPL adalah pertumbuhan GDP pada empat kuartal sebelumnya, 

inflasi, LDR, dan SBI. Sedangkan pada perbankan syariah, faktor yang 

mempengaruhi NPF adalah pertumbuhan GDP. 

 

Iqbal (2008) dalam tesisnya mencoba melihat pengaruh GDP Riil, Tingkat Suku 

Bunga Riil, Growth Financing Rate, DPK, Market share terhadap Pembiayaan 
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Bermasalah (NPF/NPL) pada Perbankan Syariah dan Konvensional dengan 

menggunakan Autoregresif dan Distributed Lag pada analisis regresi. Hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa Growth Financing Rate mempengaruhi 

pembiayaan bermasalah pada kedua kelompok perbankan. Pembiayaan perbankan 

syariah tiga bulan dan sembilan yang lalu berpengaruh negatif terhadap pembiayaan 

bermasalah di waktu sekarang, sehingga semakin banyak jumlah pembiayaan yang 

dilakukan perbankan syariah akan semakin memperkecil pembiayaan bermasalah 

di waktu sekarang. Sedangkan pertumbuhan kredit perbankan konvensional tiga 

bulan yang lalu berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah sekarang 

sehingga semakin banyak pembiayaan yang disalurkan perbankan konvensional 

maka akan semakin meningkatkan pembiayaan bermasalah yang akan datang. 

 

Ali dan Daly (2010) melakukan penelitian dengan menggunakan metode analisa 

komparatif antar dua negara United State vs Australia dan menggunakan data 

kuartal 1995-2009 untuk mengetahui pengaruh variabel makro, seperti GDP dan 

tingkat suku bunga, dan terhadap tingkat risiko kredit kedua negara tersebut. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa GDP dan tingkat suku bunga memiliki pengaruh 

signifikan terhadap risiko kredit pada kedua negara tersebut. Selanjutnya hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian United State lebih rentan 

terhadap kejutan makroekonomi dibandingkan dengan Australia. 

 

Simon (2010) dalam penelitiannya mencoba menganalisis dampak terjadinya shock 

variabel moneter terhadap rasio NPL di Indonesia. Studi empiris menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan jangka pendek antara BI rate, inflasi, nilai tukar,terhadap 

rasio NPL. Uji kausalitas Granger menunjukkan terjadinya bidirectional causality 
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antara NPL dan BI rate serta BI rate dan inflasi. Selain itu, unidirectional causality 

juga terjadi antara inflasi dan nilai tukar terhadap NPL. Vector Auto Regression  

(VAR) juga memberikan hasil yang mendukung hipotesis awal bahwa shock 

variabel moneter memiliki pengaruh yang kecil terhadap NPL. Hasil estimasi VAR 

dapat dilihat dari uji Impulse Response dan Variance Decomposition. Hasil Impulse 

Response menunjukkan bahwa terjadinya shock pada inflasi dan nilai tukar 

memberikan dampak positif terhadap perubahan NPL.   

 

Poetry dan Sanrego (2011) dalam mencoba menganalisis pengaruh dari variabel 

makro dan mikro terhadap NPL (Non Performing Loan) dalam perbankan 

konvensional dan NPF (Non Performing Financing) dalam perbankan syariah. 

Variabel makro dan mikro dalam penelitian ini menggunakan IPI (Industrial 

Prodution Indeks), Inflasi, nilai tukar, SWBI/SBIS (Sertifikat Wadiah Bank 

Indonesia/Sertifikat Bank Indonesia Syariah), SBI (Sertifikat Bank Indonesia), 

LDR (Loan Deposit Ratio), FDR (Financing to Deposit Ratio), dan CAR (Capital 

Adequecy Ratio).  

 

C. Kerangka Pemikiran 

Dari beberapa upaya penulis untuk memperoleh beberapa informasi terkait dengan 

Non Performing Loan (NPL) dan Non Performing Finance (NPF) baik dari latar 

belakang maupun beberapa penelitian, maka penulis akhirnya membuat kerangka 

pemikiran penelitian dalam Gambar 2.2. 

 

Kerangka pemikiran pada Gambar 2.2 menunjukkan bahwa terdapat dua faktor 

yang mempengaruhi tingkat NPL pada perbankan konvensional dan NPF pada 
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perbankan syariah. Faktor yang digunakan dalam penelitian ini yaitu spesifik bank 

dan makroekonomi. spesifik bank yang digunakan pada perbankan konvensional 

adalah Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan 

konvensional sedangkan pada perbankan syariah variabel yang digunakan adalah 

Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan 

syariah. Untuk variabel makro yang digunakan adalah inflasi dan Gross Domestic 

Product (GDP) di uji untuk perbankan konvensional dan syariah Sehingga 

penelitian ini dilakukan berdasarkan pemikiran yang diringkas dalam Gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2.2 KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

D. Pengembangan Hipotesis 

Tinjauan ulang terhadap penelitian terdahulu tentang pengaruh dan keterkaitan 

variabel spesifik bank dan variabel makro ekonomi terhadap NPL dan NPF maka 

diperoleh beberapa informasi sebagai berikut:  

Faktor Spesifik Bank : 

- Capital Adequacy Ratio  

- Loan to Deposit Ratio 

- Financing to Deposit Ratio  

 

Makro Ekonomi : 

 

- Gross Domestic Product 

- Inflasi 

 

Kredit 

Bermasalah 
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1. Pengaruh Capital Adequecy Ratio (CAR)  terhadap NPL  

Siamat (2005) kecukupan modal merupakan faktor yang sangat penting 

bagi bank dalam rangka menampung risiko kerugian terutama risiko kerugian atas 

tidak dibayarkannya kembali kredit yang diberikan perbankan konvensional kepada 

nasabahnya. Dengan demikian, ketika Capital Adequcay Ratio (CAR) meningkat, 

maka akan mengurangi tingkat Non Performing Loan (NPL) pada perbankan 

konvensional.  

 

Menurut Bank Indonesia (dalam Diyanti,2012) menyatakan bahwa permodalan 

berpengaruh negatif terhadap kondisi bermasalah .Hal ini memberikan indikasi 

negatif pengaruh Capital Adequcay Ratio (CAR) terhadap Non Performing Loan 

(NPL), hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan Diyanti 

(2012) dalam penelitian tersebut yang menyatakan bahwa Capital Adequcay Ratio 

(CAR) berpengaruh negatif terhadap NPL. 

Hipotesis 1a: CAR berpengaruh negatif terhadap NPL Bank Konvensional 

 

2. Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap NPL 

Rasio LDR merupakan indikator besarnya pemberian kredit yang disalurkan oleh 

bank, maka semakin tinggi rasio LDR kemungkinan jumlah kredit yang akan 

diberikan menjadi semakin meningkat. Hal ini juga menunjukkan bahwa pada saat 

jumlah kredit yang diberikan dan rasio LDR tinggi, kemungkinan laba yang 

diperoleh bank melalui pendapatan bunga pun akan tinggi. Sipahutar (2007) 

kualitas LDR yang baik, ekspansi kredit dapat memberikan kontribusi yang baik 

bagi peningkatan laba perbankan, sehingga NPL akan menurun.  

Hipotesis 1b: LDR berpengaruh negatif terhadap NPL Bank Konvensional  
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3. Pengaruh Capital Adequecy Ratio (CAR) terhadap NPF  

penelitian Ahmad (2004) yang dilakukan pada dua jenis perbankan, baik perbankan 

konvensional dan perbankan syariah di Malaysia, perilaku Non Performing Loan 

(NPL) dan Non Performing Finance (NPF) terhadap guncangan variabel CAR pada 

kedua jenis perbankan di Indonesia sama dengan hasil penelitian di Malaysia. Hal 

ini mengindikasikan bahwa ketika CAR pada perbankan syariah meningkat, maka 

bank syariah akan merasa aman untuk menyalurkan pembiayaannya. Namun, hal 

ini berakibat bank syariah akan lebih longgar dalam ketentuan penyaluran 

pembiayaannya. Sehingga  pembiayaan diberikan pada nasabah yang tidak layak 

akan semakin besar, dan jika terjadi macet atau tidak tertagih maka akan 

meningkatkan NPF perbankan syariah. 

Hipotesis 2a: CAR berpengaruh positif terhadap NPF Bank syariah  

 

4. Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap NPF 

Sipahutar (2007) kualitas LDR yang baik, ekspansi kredit dapat memberikan 

kontribusi yang baik bagi peningkatan laba perbankan, sehingga NPL akan 

menurun. Hubungan negatif antara FDR dan NPF sesuai dengan hasil penelitian 

Subagio (2005), Rahmawulan (2008), dan Iqbal (2008) yang dilakukan di 

Indonesia. 

Hipotesis 2b: FDR berpengaruh negatif terhadap NPF Bank Syariah  

 

5. Pengaruh pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) terhadap NPL 

Indikator ekonomi yang biasa digunakan sebagai pengukuran dari kondisi ekonomi 

adalah Gross Domestic Product (GDP). Penelitian terdahulu membuktikan 

pengaruh dari GDP terhadap NPL. Ketika pertumbuhan perekonomian meningkat 
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maka akan meningkatkan kemampuan pembayaran oleh para debitur, sehingga 

dapat menurunkan tingkat kredit bermasalah. Tetapi apabila pertumbuhan 

perekonomian menurun maka akan berakibat pada meningkatnya tingkat kredit 

bermasalah (Dash dan Kabra, 2010).  

 

Pertumbuhan GDP menunjukkan peningkatan income individu dan perusahaan, 

oleh karena itu kemampuan untuk membayar hutang (kredit) meningkat dan 

dampaknya NPL menurun. Sebaliknya penurunan GDP menunjukkan income 

individu dan perusahaan yang menurun, sehingga kemampuan untuk membayar 

hutang atau kredit juga menurun dan NPL mengalami peningkatan (Ahmad dan 

Bashir, 2013). 

 

Hipotesis 3a: Pertumbuhan GDP berpengaruh negatif terhadap NPL Bank 

Konvensional. 

 

6. Pengaruh inflasi terhadap NPL  

Penelitian terdahulu membuktikan bahwa tingkat inflasi suatu negara memiliki 

hubungan yang positif terhadap NPL. Dampak yang diberikan oleh inflasi akan 

mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi sehingga meningkatkan risiko kredit. 

(Fofack, 2005). Penelitian yang dilakukan Fofack (2005) menghasilkan kesimpulan 

bahwa inflasi merupakan salah satu penyebab dari kegagalan bank umum. 

 

ketika terjadi inflasi di mana terjadi kenaikan harga secara terus-menerus, daya beli 

masyarakat akan menurun karena nilai uang terus tergerus inflasi. Hal ini 

menyebabkan turunnya penjualan dan kondisi dunia usaha atau bisnis akan 

melemah. Kondisi tersebut menyebabkan nasabah perbankan konvensional 
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mengalami kesulitan untuk mengembalikan kreditnya pada perbankan 

konvensional, sehingga NPL pada perbankan konvensional meningkat. Hal ini 

sesuai dengan teori yang berlaku umum bahwa, bila inflasi menyebabkan naiknya 

biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan produsen, maka produsen enggan 

untuk meneruskan produksinya. 

Hipotesis 3b: Inflasi berpengaruh positif terhadap NPL Bank Konvensional. 

 

7. Pengaruh pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) terhadap NPF 

Indikator ekonomi yang biasa digunakan sebagai pengukuran dari kondisi ekonomi 

adalah Gross Domestic Product (GDP). Penelitian terdahulu membuktikan 

pengaruh dari GDP terhadap rasio kredit bermasalah. Ketika pertumbuhan 

perekonomian meningkat maka akan meningkatkan kemampuan pembayaran oleh 

para debitur, sehingga dapat menurunkan tingkat kredit bermasalah. Tetapi apabila 

pertumbuhan perekonomian menurun maka akan berakibat pada meningkatnya 

tingkat kredit bermasalah (Dash dan Kabra, 2010).  

 

Hubungan yang diberikan antara GDP dan NPL adalah berlawanan atau negatif dan 

memiliki pengaruh yang signifikan, sebagaimana penelitian yang dilakukan Dash 

dan Kabra (2010) di India. Dalam penelitian tersebut membuktikan bahwa 

pengaruh dari pertumbuhan GDP memberikan dampak secara langsung pada rasio 

kredit bermasalah. Artinya jika terjadi peningkatan pada pertumbuhan 

perekonomian maka secara langsung ak an menurunkan tingkat dari rasio kredit 

bermasalah. 

Hipotesis 4a: Pertumbuhan GDP berpengaruh negatif terhadap NPF Bank    

Syariah. 
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8. Pengaruh inflasi terhadap NPF 

Ketika terjadi inflasi nilai imbal hasil SBIS menurun, yang menyebabkan 

perbankan syariah menurunkan tingkat imbal hasil pembiayaannya sehingga 

permintaan akan pembiayaannya meningkat. Pembiayaan untuk konsumsi dengan 

marjin yang rendah akan meningkatkan daya beli nasabah perbankan syariah 

sehingga barang dan jasa dapat terserap dalam perekonomian dan penjualan 

meningkat. Hal ini memberi kemudahan bagi nasabah perbankan syariah dalam 

mengembalikan pembiayaannya, sehingga NPF pada perbankan syariah akan 

menurun. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Arijanto (2010) yang ditinjau 

dari sisi debitur, dalam hal ini adalah produsen, bahwa inflasi dapat pengaruh yang 

baik pada produsen bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan 

biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan terdorong untuk 

melipatgandakan produksinya (biasanya terjadi pada pengusaha besar), sehingga 

debitur akan mendapat kemudahan dalam mengembalikan pembiayaannya 

Hipotesis 4b: Inflasi berpengaruh negatif terhadap NPF Bank Syariah. 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kausal dan 

penelitian komparatif yaitu peneliti bertujuan untuk menguji hipotesis tentang 

pengaruh satu atau beberapa variabel terhadap beberapa variabel lainnya, dan 

peneliti juga ingin membandingkan pengaruh faktor spesifik bank dan makro 

ekonomi terhadap tingkat kredit bermasalah atau tingkat Non Performing Loan 

pada perbankan konvensional dan pembiayaan bermasalah atau tingkat Non 

Performing Finance pada perbankan syariah faktor spesifik bank pada perbankan 

konvensional yaitu Capital Adequecy Ratio, Loan to Deposit Rasio sedangkan pada 

perbankan syariah yaitu Capital Adequacy Rasio, Financing to Deposit Ratio dan 

pada variabel makro ekonomi yaitu Gross Domestic Product dan Inflasi. 

   

B. Definisi dan Operasionalisasi Variabel 

 

1. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian ini terdapat 

dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel 

independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

timbulnya variabel dependen, sedangkan variabel dependen adalah variabel yang 

keberadaannya dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 
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2. Operasionalisasi Variabel 

 

a. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kredit bermasalah yang diproksikan 

dalam rasio NPL (Non Performing Loan) dan NPF (Non Performing Financing). 

Data yang digunakan adalah rasio Non Performing Loan (NPL) yang berdasarkan 

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/ 30 /DPNP 2001 didefinisikan sebagai 

perbandingan kredit bermasalah (kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan 

dan macet) terhadap total kredit sedangkan rasio Non Performing Finance (NPF) 

yang berdasarkan peraturan OJK No. 15/POJK.03/2017 di definisikan sebagai 

perbandingan pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Data diambil 

dari Statistik Perbankan Indonesia berupa data tahunan mulai dari tahun 2009 

sampai dengan tahun 2017. 

 

   NPL = 
Pembiayaan Bermasalah

Total Pembiayaan
 x100% 

 

                    NPF =
Pembiayaan Bermasalah

Total Pembiayaan
 x100% 

 
b. Variabel Independen 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

1. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Capital Adequey Ratio (CAR) merupakan rasio yang memperlihatkan kemampuan 

bank dalam memenuhi pembiayaan dari aktiva bank yang mengandung risiko 

(kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain). Rasio ini juga 

digunakan sebagai indikator kesehatan bank, berdasarkan Surat Edaran Bank 
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Indonesia Nomor 3/ 30 /DPNP 2001 dengan rumus sebagai berikut modal bank 

terhadap total aktiva tertimbang menurut risiko. Selanjutnya data yang digunakan 

adalah data yang diperoleh dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) 

berupa data tahunan mulai dari 2009-2017.  

CAR =
Modal Bank 

Total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
x100% 

 

2. Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) 

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/ 30 /DPNP 2001 Loan to 

Deposit Ratio (LDR) adalah rasio yang mengukur kemampuan bank dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendek sering disebut likuiditas dengan rumus total 

kredit terhadap total dana pihak ketiga. Pada rasio Finance to Deposit Ratio (FDR) 

berdasarkan surat edaran OJK No. 18/SEOJK.03/2015 formula perhitungan 

Finance to Deposit Ratio (FDR) dapat dihitung dengan cara total pembiayaan 

terhadap dana pihak ketiga ditambah modal. Selanjutnya data yang digunakan 

adalah data yang diperoleh dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) 

berupa data tahunan mulai dari 2009-2017. 

           LDR =
Total Kredit

Total Dana Pihak Ketiga
x100% 

                   FDR =
Total Pembiayaan

Dana Pihak Ketiga + Modal
x100% 

3. Pertumbuhan GDP 

Tingkat pertumbuhan ekonomi pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) 

dihitung dari pertambahan Gross Domestic Product (GDP) rill yang berlaku dari 

periode ke periode selanjutnya (Sukirno, 2004). Perhitungan pertumbuhan ekonomi 

yaitu dari hasil pengurangan GDP rill periode tertentu  
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dengan Gross Domestic Product (GDP) rill periode sebelumnya yang kemudian 

dibagi dengan Gross Domestic Product (GDP) rill periode sebelumnya. Data 

diambil dari website Bank Indonesia berupa data tahunan mulai dari tahun 2009 

sampai tahun 2017. 

 

Pertumbuhan GDP =
GDP rill m−GDP rill m−1

GDP rill m−1
 

 

Keterangan: 

GDP rill m = nilai GDP rill periode m 

GDP rill m-1 = nilai GDP rill periode sebelumnya 

 

4. Inflasi 

Menurut pengertian dari Bank Indonesia diartikan sebagai meningkatnya harga-

harga secara umum dan terus menerus pada harga rata-rata atas barang dan jasa di 

dalam ekonomi yang pada akhirnya dapat menurunkan daya beli masyarakat. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga 

Konsumen (IHK). Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik berupa data tahunan 

dari 2009-2017. 

Inflasi =
HKn − HKn − 1

HKn − 1
x100% 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh data perbankan 

konvensional dan perbankan syariah yang terdapat pada laporan Statistik Perbankan 

Indonesia (SPI) dan Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang diterbitkan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  
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Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode sensus atau menggunakan 

seluruh data Non Performing Loan  (NPL) dan Non Performing Finance (NPF), 

Loan to Deposit Rasio (LDR), Finance Deposit Rasio (FDR), Capital Adequecy 

Ratio (CAR) , Gross Domestic Product (GDP), Inflasi yang terdapat pada laporan 

Statistik Perbankan Indonesia (SPI) dan Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang di 

terbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data 

sekunder yang penulis peroleh melalui situs resmi dari setiap instansi yang 

bersangkutan yaitu Bank Indonesia (www.bi.go.id) dan Otoritas Jasa Keuangan 

(www.ojk.go.id). Data yang digunakan merupakan data time series tahunan pada 

Januari 2009 hingga November 2017. Data variabel spesifik bank konvensional dan 

Syariah berupa Loan to Deposit Ratio (LDR), Financing to Deposit Ratio (FDR), 

dan Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan syariah maupun konvensional 

diperoleh juga dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI-BI) dan Statistik Perbankan 

Syariah Bank Indonesia (SPS-BI). Data variabel makroekonomi berupa 

pertumbuhan GPD diperoleh dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia dan 

inflasi yang diperoleh dari data laporan inflasi pada laporan Bank Indonesia. 

 

E. Metode Analisis Data  

 

1. Analisis Regresi Berganda  

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan E views 

8. Analisis regresi berganda merupakan teknik statistik yang dapat digunakan untuk 

menganalisis hubungan antara 1 variabel terikat (variabel dependen = Y) dengan 

http://www.ojk.go.id/
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beberapa variabel bebas (X1,X2,X3,.Xn). Digunakan agar dapat menggambarkan 

pengaruh variabel spesifik bank Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit 

Ratio (LDR), Financing to Deposit Ratio (FDR) dan makro ekonomi Gross 

Domestic Product (GDP), Inflasi terhadap kredit bermasalah Non Performing Loan 

(NPL) atau tingkat pembiayaan bermasalah Non Performing Finance (NPF) pada 

perbankan syariah dan konvensional. Seberapa besar variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen dihitung dengan menggunakan persamaan garis 

regresi berganda berikut: 

 

Perbankan Konvensional Perbankan Syariah 

Y = a + b1 X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4  

+ e 

Keterangan: 

Y = NPL 

a = konstanta 

b = koefisien garis regresi 

X1 = CAR BK 

X2 = LDR 

X3 = GDP 

X4 = Inflasi 

e = standar error 

Y = a + b1 X1 + b2X2 + b3X3+ b4X4 

+ e 

Keterangan: 

Y = NPF 

a = konstanta 

b = koefisien garis regresi 

X1 = CAR BS 

X2 = FDR 

X3 = GDP 

X4 = Inflasi 

e = standar error 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan analisis maka harus dilaksanakan uji prasyarat (uji asumsi 

klasik) analisis regresi linear berganda yaitu Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, 
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Uji Heteroskesdastisitas dan Uji Autokorelasi. Setelah melakukan uji prasyarat dan 

hasil uji prasyarat menunjukkan hal yang bagus maka bisa dilanjutkan dengan 

melakukan analisis regresi. 

 

3. Pengujian Hipotesis 

Dalam pengujian ekonometrika adalah pengujian hipotesis. Pengujian ini memiliki 

kegunaan dalam penarikan kesimpulan penelitian, selain itu uji hipotesis digunakan 

untuk mengetahui keakuratan data. Terdapat tiga bentuk pengujian yaitu uji t, uji F,  

dan koefisien determinasi.  

 

a. Uji t 

Uji t dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh nyata dari tiap-tiap variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan t hitung 

dengan t tabel. Jika t hitung lebih besar dari t tabel maka H0 ditolak yang artinya 

masing-masing variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel 

dependen. Sebaliknya jika t hitung lebih kecil maka H0 diterima, artinya secara 

parsial variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. 

 

b. Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi memiliki nilai 0 sampai 1 (0<R²<1). Semakin besar R² 

menunjukkan semakin besar variasi variabel bebas membentuk variabel terikat.  
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V. SIMPULAN DAN SARAN  

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil uji regresi dan analisis data mengenai “Pengaruh Faktor 

Spesifik Bank dan Makro Ekonomi Terhadap Kredit Bermasalah Pada 

Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah (Studi Komparasi)”, maka 

dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

 

1. Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel spesifik bank Capital Adequacy 

Ratio (CAR) berpengaruh positif terhadap Non Performing Loan (NPL), yang 

berarti semakin meningkatnya variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) maka 

akan meningkatkan Non Performing Loan (NPL) pada perbankan konvensional. 

Sedangkan pada perbankan syariah variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) 

tidak berpengaruh terhadap Non Performing Finance (NPF). Berdasarkan hasil 

penelitian maka variabel CAR terhadap NPL dan NPF pada perbankan 

konvensional dan perbankan syariah tidak terdukung atau tidak sesuai dengan 

hipotesis. 

 

2. Hasil Penelitian membuktikan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh 

negatif terhadap Non Performing Loan (NPL), yang berarti semakin 

meningkatnya Loan to Deposit Ratio (LDR) maka Non Performing Loan (NPL) 

pada perbankan konvensional akan menurun. Sedangkan pada variabel 

Financing to Deposit Ratio (FDR) tidak berpengaruh terhadap Non Performing 
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Finance (NPF) pada perbankan syariah berdasarkan hasil penelitian maka 

pengaruh LDR terhadap NPL pada perbankan konvensional terdukung atau 

sesuai hipotesis dan sedangkan pengaruh FDR terhadap NPF tidak terdukung 

atau tidak sesuai hipotesis. 

 

3. Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel makro ekonomi yaitu Gross 

Domestic Product (GDP) berpengaruh negatif terhadap Non Performing Loan 

(NPL), yang berarti ketika variabel GDP meningkat maka Non Performing Loan 

(NPL) pada perbankan konvensional akan menurun. Sama seperti perbankan 

konvensional, pengaruh GDP pada perbankan syariah membuktikan bahwa 

variabel makro ekonomi yaitu Gross Domestic Product (GDP) berpengaruh 

negatif terhadap Non Performing Finance (NPF), yang berarti ketika variabel 

Gross Domestic Product (GDP) meningkat maka Non Performing Finance 

(NPF) pada perbankan syariah akan menurun. Berdasarkan hasil penelitian maka 

pengaruh variabel Gross Domestic Product (GDP) terhadap NPL pada 

perbankan konvensional dan Non Performing Finance (NPF) pada perbankan 

syariah terdukung atau sesuai hipotesis. 

 

4. Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel makro ekonomi yaitu inflasi tidak 

berpengaruh terhadap Non Performing Loan (NPL) pada perbankan 

konvensional. Sama seperti perbankan konvensional pada perbankan syariah 

inflasi tidak berpengaruh terhadap Non Performing Finance (NPF). Berdasarkan 

hasil penelitian maka pengaruh inflasi terhadap Non Performing Loan (NPL) 

pada perbankan konvensional dan Non Performing Finance (NPF) pada 

perbankan syariah tidak terdukung atau tidak sesuai hipotesis. 
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B. Saran 

 

1. Variabel yang digunakan pada penelitian ini masih terbatas pada variabel 

spesifik bank dan makroekonomi. Oleh karena itu dianjurkan bagi peneliti 

selanjutnya menggunakan variabel-variabel kualitatif baik dari segi perilaku 

kegiatan bisnis, perbankan, dan nasabah. 
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