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ABSTRAK 

 

 

PENGARUH KOMPETISI BANK DAN DIVERSIFIKASI KREDIT 

TERHADAP RISIKO KREDITPADA SEKTOR PERBANKAN 

YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 

PERIODE 2012– 2016 

 

 

Oleh: 

 

Widya Yunita Indarti 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari kompetisi bank,  

dan diversifikasi kredit terhadap risiko kredit perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode tahun 2012 hingga 2016. Pada penelitian ini nilai 

kompetisi perbankan diukur dengan Lerner Index, diversifikasi kredit diukur 

dengan Hirschman-Herfindahl Index (HHI) dan risiko kredit diukur dengan rasio 

kredit bermasalah (NPL).  

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan 

perusahaan perbankan selama kurun waktu lima tahun dan jumlah sampel 

sebanyak 28 bank dengan teknik pemilihan sampel purposive sampling. Metode 

yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa tingkat kompetisi bank memiliki pengaruh positif terhadap 

risiko kredit bank. Sedangkan diversifikasi kredit dan ukuran perusahaan memiliki 

pengaruh yang negatif terhadap risiko kredit bank.  

 

Kata kunci :Kompetisi, Kekuatan Pasar, Diversifikasi Kredit dan Risiko Kredit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

THE EFFECT OF BANK COMPETITION AND CREDIT 

DIVERSIFICATION TO BANK CREDIT RISK WHICH  

LISTED ON INDONESIA STOCK EXCHANGE  

YEAR 2012 UNTIL 2016 

 

 

By: 

 

Widya Yunita Indarti 

 

 

This research is conducted to analyse the effect of bank competition, and 

credit divesification to bank credit risk which listed on Indonesia Stock Exchange 

year 2012 until 2016. In this research, bank competition is measured by using 

Lerner Index, credit risk is measured byHirschman-Herfindahl Index(HHI) 

andcredit risk is measured by using Nonperforming Loans (NPL).   

This research used secondary data by using annual financial statements of 

banks during five years and the total sample of this research is 28 banks depend 

on purposive sampling method.Methodology of the research is double linear 

regression analysis. The result of this research has showed that bank competition 

has a positive effect to the bank credit risk. While credit diversification and size of 

company has a negative effect to the bank credit risk. 

 

Keywords :Competition, Market Power, Credit Diversification and Credit Risk. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pembangunan ekonomi tidak dapat terlepas dari sektor perbankan. Dunia 

perbankan memegang peranan penting dalam pertumbuhan stabilitas ekonomi, 

ketika sektor ekonomi mengalami penurunan, maka salah satu cara 

mengembalikan stabilitas ekonomi adalah menata sektor perbankan. Industri 

perbankan sebagai lembaga intermediasi dalam  masyarakat yang bertugas 

menyerap kelebihan dana dan menyalurkannya pada pihak yang kekurangan, saat 

ini mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat pesat dan hal tersebut 

disebabkan oleh perubahan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi 

perekonomian di Indonesia. Bank menjadi salah satu lembaga keuangan yang 

berperan dalam  pertumbuhan ekonomi.  

Fungsi utama bank adalah sebagai lembaga intermediasi atau perantara 

keuangan, yang bertugas untuk menghubungkan pihak yang kelebihan dana atau 

surplus dengan pihak yang kekurangan dana atau defisit. Bank juga turut berperan 

secara aktif dalam hal mempromosikan inklusi keuangan, sehingga seluruh 

masyarakat dari berbagai segmen dapat menikmati jasa-jasa keuangan. Sebagai 

lembaga keuangan yang menggerakan roda perekonomian dengan menyediakan 

jasa-jasa keuangan kepada masyarakat, maka pengelolaan bank dalam 

menjalankan fungsi tersebut harus selalu didasarkan pada prinsip kehati-hatian 

yang tinggi.   

Sumber utama pendapatan bank adalah pendapatan bunga dari penyaluran  
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kredit. Kemampuan bank dalam menyalurkan kredit ditentukan oleh besarnya 

skala perusahaan yang tercermin dari aset nya dan juga dari banyaknya dana yang 

berhasil dihimpun oleh bank, semakin banyak dana yang berhasil dihimpun dari 

masyarakat dan kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit akan  

menentukan besarnya pendapatan.  

Dana kredit memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi dan 

keberhasilan pembangunan maka penyaluran kredit harus dimaksimalkan, namun 

penyaluran dana kredit harus tetap memperhatikan kualitas kredit itu sendiri. 

Dalam peraturan BI No.8/13/PBI/2006 tentang Batas Maksimum Pemberian 

Kredit Bank Umum, Bank Indonesia menetapkan kewajiban bank untuk 

memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam melakukan penyaluran kredit.  

Perolehan dari peningkatan penyaluran kredit yaitu pendapatan bunga 

meningkat, dengan meningkatnya perolehan pendapatan ini dapat menutupi 

seluruh beban termasuk kredit bermasalah (NPL). Pengolahan kredit bermasalah 

(non performing loan) menjadi sangat penting karena hal ini berdampak pada 

kinerja perusahaan perbankan. NPL ini menunjukkan seberapa besar kolektibilitas 

bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang telah disalurkan. Tingginya NPL 

dapat mempengaruhi kebijakan bank dalam menyalurkan kreditnya yaitu bank 

menjadi lebih berhati-hati. Karena bank yang tetap memberikan kredit ketika 

kredit bermasalahnya tinggi berarti bank tersebut termasuk risk taken. Batas 

maksimum persentase kredit bermasalah pada setiap perbankan di Indonesia harus 

mengacu pada peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia tentang batas kewajaran 

tingkat non performing loan yaitu sebesar 5%. 

Lampiran Surat Edaran BI No.13/24/DPNP tahun 2011 perihal Penetapan 

Manajemen Risiko bagi Bank Umum, menjelaskan bahwa risiko kredit dapat 
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bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank. Risiko kredit yang utama adalah 

sehubungan dengan portofolio kredit yang terkonsentrasi. Risiko konsentrasi 

portofolio kredit disebabkan karena terkonsentrasinya aktivitas utama perbankan 

yaitu penyediaan dana kredit. Karena aktivitas kredit merupakan yang paling 

dominan pada industri perbankan, maka risiko kredit memiliki signifikansi dan 

materialitas yang lebih tinggi.  

Bank sebagai institusi yang memiliki izin untuk melakukan banyak aktivitas, 

memiliki peluang yang sangat luas dalam memperoleh pendapatan 

(income/return). Namun dalam menjalankan aktivitasnya bank selalu dihadapkan 

pada risiko yang pada dasarnya melekat (inherent) pada seluruh aktivitasnya. 

Risiko yang terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak terdeteksi 

serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Perbankan wajib mengelola risiko 

dengan baik, khususnya risiko yang terkait dengan konsentrasi portofolio kredit 

baik berdasarkan jenis penggunaan maupun berdasarkan sektor ekonomi. 

Menurut Bank Indonesia risiko inheren untuk risiko kredit ditetapkan rendah 

apabila portofolio penyediaan dana kredit terdiversifikasi dengan baik. 

Pengelolaan portofolio pemberian dana kredit harus terdiversifikasi sempurna 

agar tingkat risiko kredit rendah. Risiko kredit akan semakin tinggi apabila 

portofolio dana kredit tidak terdiversifikasi dengan baik. Risiko kredit berdampak 

pada kondisi keuangan perbankan yang tidak sehat dan penyebab kebangkrutan 

industri perbankan (Widyatini, 2015). 

Untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut, bank melakukan strategi 

diversifikasi. Salah satu diversifikasi yang terjadi dalam industri perbankan adalah 

diversifikasi kredit. Teori keuangan klasik pada penelitian Rossi et al (2009) 

menyatakan bahwa semakin tinggi diversifikasi dalam portfolio kredit, bank 
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seharusnya mengurangi perhitungan risiko kredit yang diukur dengan cadangan 

untuk pinjaman dengan kualitas yang buruk (classical diversification hypothesis). 

Disisi lain teori perbankan tradisional menunjukkan bahwa bank harus melakukan 

diversifikasi pinjaman mereka untuk mengurangi risiko kredit, semakin tinggi 

diversifikasi dalam portofolio kredit perhitungan risiko bank semakin rendah 

(Tabak et al, 2011). 

Penyebaran portofolio kredit yang dilakukan hampir seluruh bank sampai saat 

ini masih tetap banyak menimbulkan risiko yang tinggi, meskipun masing-masing 

perbankan telah memilih sektor ekonomi apa yang akan diberikan kredit dan 

kemungkinan memiliki risiko default paling kecil, namun tetap saja hal itu belum 

dapat diminimalisasi, dan masih menjadi tantangan untuk dapat meminimalisasi 

risiko dan mengelola risiko dengan baik. Portofolio kredit yang dilakukan oleh 

perbankan diharapkan mampu meminimalkan risiko kredit yang bisa terjadi dan 

mengoptimalkan keuntungan bagi perbankan (Candradewi, 2008). 

Perkembangan dunia perbankan semakin melaju, persaingan atau kompetisi 

menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam mempertahankan eksistensi suatu 

bank. Kompetisi dapat memicu perbankan dalam meningkatkan efisiensi, 

mendorong inovasi sehingga dapat menghasilkan produk yang beragam. 

Perkembangan industri perbankan di Indonesia cukup signifikan, hal tersebut 

ditandai dengan makin banyak bank-bank baru yang beroperasi sehingga 

membuat persaiangan antar bank semakin ketat. Peningkatan jumlah beserta unit 

pelaksanaannya berpotensi mendorong bisnis sektor perbankan menjadi lebih 

kompetitif dan meningkatkan efisiensi dan kesehatan bank. Kondisi tersebut 

mendorong Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang mengatur kegiatan 

perbankan di Indonesia untuk mengeluarkan peraturan tentang Batas Maksimum 
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Pemberian Kredit dengan tujuan mengendalikan risiko gagal bayar (default risk). 

Dengan begitu, kemungkinan terjadinya gangguan pada perekonomian akibat 

masalah pada mekanisme kredit dapat diminimalisir.  

Menurut Umam (2013), bahwa penyebab utama terjadinya risiko kredit 

adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi 

karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya 

penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan 

risiko usaha yang dibiayainya risiko tersebut akan semakin tampak ketika 

perekonomian dilanda krisis atau resesi. Dalam hal ini, tentunya bank mengambil 

risiko didasarkan atas kondisi pasar perbankan. 

Analisa mengenai tingkat persaingan yang terjadi di suatu pasar dengan 

menggunakan ukuran market power telah menjadi fokus utama dalam kajian 

ekonomi industri, termasuk di dalamnya analisa tingkat persaingan di industri 

perbankan. Penurunan tingkat konsentrasi di suatu pasar akan berdampak positif 

terhadap efisiensi pasar didasarkan atas pandangan dari pendekatan Structure-

Conduct-Performance (SCP), dimana baik buruknya kinerja suatu pasar sangat 

tergantung pada bentuk struktur pasar yang terjadi, semakin terkonsentrasinya 

pasar maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk menaikkan harga diatas 

biaya marginal, yang berarti market power yang diperoleh akan semakin tinggi, 

tingginya market power tersebut diindikasikan sebagai semakin rendahnya tingkat 

persaingan (Lubis, 2012).  

Pada saat pasar perbankan mendekati pasar persaingan sempurna maka 

tingkat kompetisi antar bank akan meningkatkan risiko kredit bank, sedangkan 

pada saat pasar perbankan mendekati pasar monopoli artinya kekuatan pasar akan 

meningkat sehingga akan ada bank yang menguasai pasar dan berani mengambil 
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risiko kredit tetapi terjadi penurunan kompetisi antar bank (Rahmawati dan Niken, 

2014). 

Beberapa penelitian terdahulu melakukan penelitian baik dinegara Asia 

maupun diluar negara Asia mengenai isu hubungan antara kompetisi bank dan 

risiko kredit atas stabilitas perbankan, akan tetapi terdapat beberapa perbedaan 

pendapat mengenai hasil penelitian sehingga tidak menjelaskan secara tepat 

hubungan antara kompetisi dan risiko sehingga memunculkan dua teori 

berkontradiksi yaitu pertama, franchise value theory yang menjelaskan pandangan 

competition-fragility, regulasi dan pengawasan bank, dan diversifikasi portfolio. 

Kedua teori risk-shifting menjelaskan pandangan competition-stability dan 

kebijakan Too-Big or Too-Important-to-Fail (Kocabay, 2009). 

Menurut Jimenez, et al (2010) franchise value adalah paradigma dalam 

pengambilan keputusan bank yang memiliki peran penting dalam menurunkan 

tingkat kompetisi perbankan dan risiko kredit, sesuai dengan pandangan 

competition-fragility yang menyatakan bahwa persaingan yang semakin ketat 

akan mengurangi kekuatan bank dalam mencetak laba dan mendorong bank untuk 

mengambil risiko yang lebih besar dalam upaya mencapai laba yang lebih tinggi. 

Sejalan dengan penelitian Berger et al. (2009) yang menggunakan Lerner Index 

yang telah dimodifikasi sebagai ukuran tingkat kompetisi dan risiko portfolio 

kredit sesuai dengan pandangan competition-fragility dimana bank yang memiliki 

kekuatan yang cukup besar di pasar dengan menurunnya kompetisi antar bank 

cenderung memiliki risiko yang lebih rendah. 

Boyd dan De Nicolo (2005) menyatakan bahwa semakin besar kekuatan pasar 

(market power) sebuah bank di pasar kredit dapat menciptakan risiko yang 

semakin besar pula karena tingkat suku bunga kredit yang semakin tinggi dapat 
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membuat peminjam menjadi lebih sulit untuk membayar kredit tersebut dan 

meningkatkan  moral  hazard para peminjam untuk menggunakan dana kredit 

tersebut ke dalam proyek-proyek yang lebih berisiko sesuai dengan pandangan 

competition-stability, kompetisi yang semakin ketat justru dapat meningkatkan 

stabilitas bank dan menurunkan risiko kredit bank. Menurut pandangan 

competition-stability pada teori risk-shifting, stabilitas perbankan justru akan 

memburuk ketika tingkat persaingan antar bank menurun. Bank yang memiliki 

market power yang besar akan cenderung menetapkan suku bunga pinjaman yang 

lebih tinggi. Tingkat suku bunga kredit yang tinggi memunculkan adverse 

selection didalam proses penyaluran kredit perbankan, nasabah bank yang 

mengajukan kredit hanya mereka yang berisiko tinggi karena nasabah yang 

memiliki risiko rendah cenderung menghindari pembiayaan bank dan mencari 

sumber pendanaan lain yang lebih murah. 

Penelitian bagaimana kompetisi dapat berpengaruh pada risiko kredit telah 

dilakukan sebelumnya oleh Rahmawati dan Niken (2014) menyebutkan bahwa 

kekuatan pasar memiliki hubungan nonlinier dengan risiko kredit bank umum 

syariah di Indonesia, pada saat tingkat kompetisi antar bank tinggi akan 

meningkatkan risiko kredit bank, sedangkan kekuatan pasar akan mengalami 

penurunan atau sebaliknya. Hal ini sesuai dengan penelitian Jimenez, et al (2010) 

yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara market power 

dengan risk taking, membuktikan kompetisi perbankan Spanyol yang semakin 

ketat dimana kekuatan pasar menurun, diukur dengan Lerner Index menyebabkan 

risiko portfolio kredit yang semakin tinggi yang diukur dengan tingkat kredit 

macet bank, hasil empiris ini diperoleh setelah pengontrolan dari keadaan 

makroekonomi dan karakteristik bank. Berger et al (2009) menemukan hal yang 
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sama pada data perbankan dari 30 negara maju. Penelitian lain oleh Boyd dan De 

Nicolo (2005) menunjukkan adanya hubungan positif antara kekuatan pasar 

dengan risiko kredit. 

Studi tentang diversifikasi kredit yang telah dilakukan menunjukan hasil yang 

bervariasi. Acharya et al (2006) menyimpulkan bahwa diversifikasi kredit yang 

dilakukan oleh bank tidak menjamin akan memberikan return yang lebih besar 

atau memberikan keamanan yang lebih baik dalam industri perbankan. Penelitian 

lain oleh Rossi et al (2009) pengujian pada bank-bank di Austria menunjukkan 

bahwa diversifikasi mengurangi risiko, efisiensi biaya dan permodalan. Tabak et 

al (2011) menemukan bahwa konsentrasi portfolio kredit meningkatkan return dan 

mengurangi risiko default pada bank. Dan menurut Raei et al (2016) pada 

penelitian Tehran Stock Exchange (TSE) terdapat hubungan signifikan antara 

diversifikasi kredit dan risiko kredit, namun tidak adanya hubungan secara 

signifikan antara diversifikasi kredit dengan ROE dan ROA. 

Pentingnya memperhatikan gerak laju arah pasar dan perkembangan 

perbankan untuk kepentingan identifikasi kekuatan atau kelemahan dan peluang 

atau ancaman sehingga manajemen perusahaan atau industri dalam perencanaan 

atau pengendalian serta memanfaatkan dan mengantisipasi risiko lebih akurat. 

Perbankan harus mampu mempertahankan eksistensi dan kredibiltas bank, agar 

tetap mendapat kepercayaan nasabah untuk menhimpun dana. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian 

dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Kompetisi Bank dan Diversifikasi 

Kredit terhadap Risiko Kredit pada Sektor Perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016”.  
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B. Rumusan Masalah Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut :  

1. Apakah kompetisi bank berpengaruh terhadap tingkat risiko kredit pada 

sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016 ? 

2. Apakah diversifikasi kredit berpengaruh terhadap tingkat risiko kredit pada  

sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016 ? 

 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan  

yang ingin dicapai sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetisi bank terhadap tingkat risiko kredit 

pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012- 

2016.  

2. Untuk mengetahui pengaruh diversifikasi kredit terhadap tingkat risiko kredit 

pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-

2016.  

 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat berupa:  

1. Kegunaan Secara Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi para 

akademisi dan pihak-pihak yang terkait dengan dunia pendidikan untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut terlebih pada keuangan dan perbankan 
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untuk memperluas wawasan mengenai hubungan antara tingkat kompetisi dan 

diversifikasi kredit dengan tingkat risiko kredit yang terjadi pada dunia 

perbankan di Indonesia.   

 

2. Kegunaan Secara Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang terkait dalam 

sistem industri perbankan untuk membantu pengambilan keputusan dalam 

memformulasikan kebijakan pada sektor perbankan. 



 

 

II. KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

A. Kajian Pustaka 

 

1. Franchise Value Theory (FVT) 

Franchise value atau charter value hypothesis pertama kali diperkenalkan 

oleh Keeley pada tahun 1990 dan merupakan tokoh pelopor pandangan 

competition-fragility. Franchise value berasal dari profit yang merupakan hasil 

dari market power pada sistem perbankan terkonsentrasi. Franchise value 

menjadikan bank-bank individu lebih konservatif dalam upaya melindungi  

franchise value sehingga mengurangi keinginan bank untuk mengambil risiko 

yang lebih besar.  

Hipotesis franchise value yang dibuatnya mempunyai peran dominan 

terhadap pandangan competition-fragility yang menyatakan bahwa pasar yang 

berkompetisi akan membuat kondisi pasar menjadi tidak stabil. Mekanisme suatu 

kompetisi dapat mendorong sistem perbankan menjadi mudah terguncang. 

Hipotesis ini beranggapan bahwa bank yang berada dalam lingkungan yang 

kurang kompetitif akan sangat diuntungkan karena bank dapat menikmati manfaat 

dari kekuatan pasar dan nilai waralaba yang dimilikinya serta dapat menghindari 

pengambilan risiko yang berlebihan untuk memberikan imbal hasil bagi nasabah 

depositonya (Keeley, 1990 dalam Izazi dan Adi, 2014). 

Menurut Berger et al (2009), manfaat franchise value hanya ada ketika usaha 

bisnis bank masih berlangsung sehingga bank mencoba untuk menghindari 

kebangkrutan agar tak kehilangan nilai waralabanya. Oleh karena itu, franchise 
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value yang semakin tinggi mengurangi insentif bank untuk mengambil risiko yang 

berlebihan. Bank membatasi pengambilan risiko yang agresif sehingga bank 

seringkali menjadi konservatif untuk melindungi franchise value yang mereka 

miliki. Bank cenderung berperilaku sangat hati-hati dengan menahan modal dan 

mengurangi risiko diversifikasi yang berkontribusi terhadap stabilitas bank 

(Kocabay, 2009). 

 

2. Risk-Shifting Theory 

Dikutip dari Berger dkk, paradigma risk-shifting yang dibangun oleh Stiglitz 

dan Weiss pada tahun 1981 beranggapan bahwa semakin kompetitif persaingan 

antar bank akan membuat tingkat pengembalian yang diminta oleh bank terhadap 

nasabah pembiayaannya akan lebih rendah sehingga mengurangi kemungkinan 

terjadinya permasalahan moral hazard dan adverse selection (Berger et al, 2009).  

Risk-shifting menjelaskan pandangan competition-stability meyakini bahwa 

semakin tinggi tingkat kompetisi dan berkurangnya konsentrasi sistem perbankan 

membuat kondisi pasar menjadi lebih stabil. Menurut Boyd dan De Nicolo (2005) 

risiko kegagalan bank meningkat pada pasar yang kurang kompetitif. Mekanisme 

mengenai pandangan hubungan competition-stability dapat dijelaskan kebijakan 

“too big to fail” atau “too important to fail”. Hipotesis risk-shifting paradigma 

menurut Boyd dan De Nicolo (2005) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang 

positif antara tingkat persaingan dengan stabilitas bank atas risiko kredit. 

Hubungan ini khususnya terjadi pada perilaku dari peminjam.  

Sistem perbankan yang terkonsentrasi dimana rendahnya tingkat persaingan 

mendorong bank untuk mengenakan tingkat bunga pinjaman yang tinggi. Hal ini 

menyebabkan peminjam untuk mengambil usaha lain dengan risiko yang lebih 
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tinggi untuk menanggulangi pembayaran bunga yang lebih tinggi. Kegagalan 

peminjam dalam membayar bunga dapat meningkat kan jumlah kredit bermasalah 

(non performing loans) pada bank. Dengan demikian tingkat persaingan bank 

yang rendah dapat mendorong peningkatan risiko bank sehingga mengeliminasi 

trade-off antara persaingan dan risiko kredit bank yang mempengaruhi stabilitas 

bank.  

Sedangkan kebijakan Too-Big-to-Fail atau Too-Important-to-Fail dijelaskan  

sebagai sistem perbankan yang terkonsentrasi memiliki beberapa bank besar 

dibandingkan dengan sistem perbankan yang berkompetisi dengan memiliki 

banyak bank-bank kecil (Izazi dan Adi, 2014). Hal ini dikarenakan kehadiran 

bank-bank berukuran besar mengancam secara potensial terhadap kesehatan dan 

keselamatan sistem perbankan yang mengindikasikan terjadinya risiko sistemik 

pada sistem keuangan. Dengan demikian pemerintah akan memberikan jaminan 

keselamatan terhadap bank-bank yang lebih besar agar tidak terjadinya krisis 

sehingga banyak negara dengan sistem perbankan terkonsentrasi memiliki 

kebijakan “too-important-to-fail” atau “too-big-to-fail” yang memberikan 

jaminan lebih besar kepada bank-bank berukuran lebih besar dibandingkan 

dengan bank-bank berukuran kecil.  

Akan tetapi, dampak dari kebijakan ini menimbulkan masalah bagi 

keselamatan dan kesehatan di pasar perbankan. Adanya too-big-to-fail menjadikan 

bank-bank yang berukuran lebih besar meningkatkan insentif dengan mengambil 

risiko yang lebih besar. Sehingga, sistem perbankan yang terkonsentrasi dapat 

menyebabkan pengambilan risiko yang lebih besar dan cenderung menjadi lebih 

fragile dibandingkan dengan sistem perbankan yang menyebar dengan banyak 

bank-bank kecil (Schaeck dan Cihak, 2008). 
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Dengan kata lain, rendahnya tingkat persaingan akan berakibat bank 

cenderung membebankan tingkat pengembalian (return rate) yang tinggi. 

Dampaknya, nasabah bank akan kesulitan untuk melunasi pinjaman. Bahkan 

buruknya, nasabah akan mengalami masalah gagal bayar sehingga bank 

berpotensi mengalami instabilitas. 

 

3. Kekuatan Pasar (Market Power) 

Analisa mengenai tingkat persaingan yang terjadi di suatu pasar dengan 

menggunakan ukuran market power telah menjadi fokus utama dalam kajian 

ekonomi industri, termasuk di dalamnya analisa tingkat persaingan di industri 

perbankan. Teori kekuatan pasar  merupakan salah satu teori ekonomi. Teori ini 

memiliki konsep dominasi, hambatan yang besar untuk memasuki pasar dan 

karena itu mengurangi kompetisi. Secara pengertian kekuatan pasar adalah 

kemampuan suatu perusahaan (pelaku pasar) dalam menaikkan harga di pasar. 

Hitt et al (2001) menjelaskan bahwa kekuatan pasar ada ketika sebuah perusahaan 

dapat menjual produk-produknya diatas tingkat persaingan yang ada atau 

mengurangi biaya aktivitas utama dan pendukungnya di bawah tingkat kompetitif, 

atau keduanya.  

 

4. Structure-Conduct-Performance (SCP) 

Structure conduct performance adalah model yang dibuat oleh Mason pada 

tahun 1939 untuk menjelaskan hubungan struktur, perilaku dan kinerja suatu 

perusahaan.. Kemudian model ini dikembangkan oleh Bain pada tahun 1950. 

Model ini digunakan untuk mengetahui derajat persaingan yang ada dalam 

industri berdasarkan karakteristik struktural yang membangun hubungan langsung 
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antara (structure) yang merupakan struktur industri itu sendiri dengan (conduct) 

atau perilaku yang ada pada perusahaan dan hubungan dari perilaku ke kinerja 

perusahaan (perfomance) (Kuncoro, 2007). Teori ini menjelaskan bahwa semakin 

sedikit bank dalam suatu pasar perbankan umumnya akan menyebabkan perilaku 

bank yang kurang kompetitif. Perilaku bank tersebut akan memfasilitasi bank-

bank untuk bersekongkol dengan pesaing mereka sehingga akan meningkatkan 

harga dan mengurangi level output yang mengakibatkan semakin rendahnya 

kepuasan konsumen. Di sisi lain, kompetitifnya pasar akan menghasilkan efisiensi 

outcome yang setara dengan biaya marginal. Maka, peningkatan jumlah bank 

dalam suatu pasar akan menghasilkan perilaku yang lebih kompetitif. Bank akan 

menurunkan tingkat pengembalian (return rate) sehingga kepuasan konsumen 

meningkat (Mulyaningsih dan Daly, 2011). 

 

5. Pengertian dan Fungsi Bank 

Bank menjalankan usahanya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkan dana tersebut dalam berbagai alternatif investasi. Bank merupakan 

suatu usaha yang kegiatannya banyak diatur oleh pemerintah. Pengaturan secara 

ketat oleh pemerintah dikarenakan bank sangat berperan dalam pelaksanaan 

kebijakan moneter khususnya mempengaruhi jumlah uang beredar.  

Pengertian bank menurut Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998. 

(i) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

(ii) Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara  
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konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  

(iii) Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

 
Bank umum sebagai lembaga intermediasi keuangan memberikan jasa-jasa 

keuangan baik kepada unit surplus maupun kepada unit defisit. Bank 

melaksanakan beberapa fungsi dasar : 

(i) Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang efisien dalam kegiatan 

ekonomi. 

(ii) Menciptakan uang. 

(iii) Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. 

(iv) Menawarkan jasa-jasa keuangan yang lain. 

 

Fungsi bank yang fundamental lainnya adalah fungsi penggunaan 

(penyaluran) dana yang dapat diklarifikasikan menjadi empat kelompok besar 

yaitu : peminjaman (kredit), investasi, aktiva lancar dan fasilitas bank. Di antara 

keempat fungsi tersebut, fungsi penggunaan dana bank yang terpenting adalah 

aktivitas kredit. 

Berdasarkan uraian diatas maka bank mempunyai dua tujuan yang ingin 

dicapai, yaitu pertama laba, dijelaskan bahwa bank pada dasarnya sama seperti 

kegiatan bisnis yang lain yaitu untuk mendapatkan laba. Bank memperoleh laba 

dari pemberian kredit kepada masyarakat, semakin besar kredit yang dikeluarkan 

pada masyarakat, maka semakin besar bunga kredit yang diterima bank. Bank 

juga mendapat laba dari pasar sekuritas. Tujuan bank yang kedua yaitu likuiditas, 
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dalam hal ini bank berusaha tetap menjaga likuiditas bank dengan meningkatkan 

aset yang likuid dan meningkatkan cadangan dana bank. 

 

6. Risiko Kredit  

Bank melakukan pengelolaan uang masyarakat dan memutarnya dalam 

berbagai macam investasi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah 

satunya yaitu dalam bentuk kredit. Menurut UU No. 10 Tahun 1998, 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. 

Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 mengidentifikasi terdapat delapan 

jenis risiko yang secara inherent melekat pada industri perbankan, yaitu risiko 

kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional, risiko hukum (legal), 

risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan (compliance). Seperti yang 

telah dipaparkan pada Bab I bahwa penelitian hanya akan  membatasi pada risiko 

kredit dengan pertimbangan bahwa risiko kredit merupakan salah satu risiko yang 

akan langsung dihadapi oleh setiap bank pada saat bank memberikan fasilitas 

pinjaman kepada debiturnya dan merupakan risiko yang akan selalu dihadapi oleh 

kreditur.  

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011 risiko kredit 

adalah risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban 

kepada bank. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas bank 

yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (counterparty), penerbit 

(issuer), atau kinerja peminjam dana (borrower). Risiko kredit juga dapat 
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diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah 

geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Risiko ini 

lazim disebut risiko konsentrasi kredit dan wajib diperhitungkan pula dalam 

penilaian risiko inheren.  

Dalam menilai risiko inheren atas risiko kredit, parameter atau indikator yang 

digunakan Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011 

adalah:  

(i) komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi;  

(ii) kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan;  

(iii) strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana; 

(iv) faktor eksternal 

 

Menurut Siamat (2005) risiko kredit atau sering disebut kredit bermasalah 

dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat 

adanya faktor kesenjangan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali 

debitur. 

Menurut Candradewi (2008), risiko kredit dapat timbul karena beberapa hal 

sebagai berikut:  

(i) Adanya kemungkinan pinjaman yang diberikan oleh bank atau obligasi 

(surat hutang) yang dibeli oleh bank tidak terbayar  

(ii) Tidak dipenuhinya kewajiban dimana bank terlibat di dalamnya bisa 

melalui pihak lain, misal: kegagalan memenuhi kewajiban pada kontrak 

derivatif 

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

derivative 
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7. Diversifikasi Kredit  

Diversifikasi kredit merupakan upaya untuk mengurangi potensi kegagalan 

usaha bank sebagai akibat dari konsentrasi penyediaan dana. Adapun diversifikasi 

perbankan di Indonesia dapat dilakukan dengan menyebar penyaluran kredit 

berdasarkan criteria sebagai berikut :  

a) Sektor Ekonomi  

Penggolongan kredit menurut sektor ekonomi didasari atas kebutuhan untuk 

menentukan kebijakan pengarahan kredit bank secara kualitatif dan dititkberatkan 

pada sektor ekonomi yang diutamakna dalam pembiayaan dengan kredit bank 

tersebut. Di Indonesia, kredit perbankan disalurkan pada 10 (sepuluh) sektor 

ekonomi sebagaimana yang didasarkan atas International Standard Industrial 

Classification of All Economic Activities (ISIC). Sepuluh sektor tersebut adalah  

sebagai berikut (Laporan Bank Umum, Bank Indonesia, 2000):  

1) Pertanian, Kehutanan perburuan, dan Sarana pertanian. Pertanian meliputi 

tanaman pangan, tanaman perkebunan, perikanan, dan peternakan; 

2) Pertambangan meliputi minyak dan gas bumi, bijih logam, batu bara, dan 

lainnya;  

3) Industri Pengolahan meliputi Industri makanan, minuman, dan tembakau; 

makanan ternak dan ikan, industri tekstil, sandang, dan kulit; Industri kayu 

Industri hasil-hasil kayu; Industri bahan kertas (pulp), kertas dan hasil-

hasil kertas, percetakan, dan penerbitan; Industri pengolahan bahan kimia 

dan hasil kimia, hasil minyak bumi, batu bara, karet dan plastik; Industri 

pengolahan hasil-hasil tambang bukan logam, selain hasil-hasil minyak 

bumi dan batubara; dan lainnya.  

4) Listrik, gas, dan air 
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5) Konstruksi yang meliputi jasa pembangunan dan perbaikan perumahan 

sederhana; penyiapan tanah pemukiman; jalan raya dan jembatan; listrik; 

proyek yang dibiayai dengan pinjaman dari/untuk pembayaran di luar 

negeri dan lainnya.  

6) Perdagangan, restoran, dan hotel meliputi pembelian dan pengumpulan 

barang dagangan dalam negeri; distribusil perdagangan eceran; restoran 

dan hotel.  

7) Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi yang meliputi pengangkutan 

umum; biro perjalanan; pergudangan; dan komunikasi.  

8) Jasa-jasa dunia usaha yang meliputi real estate dan jasa-jasa profesi, dan 

leasing.  

9) Jasa-jasa sosial atau masyarakat yang meliputi hiburan dan kebudayaan, 

kesehatan, pendidikan, dan lainnya  

10) Lain-lain meliputi perumahan (kredit konsumsi di bidang perumahan) dan 

kredit konsumsi untuk kendaraan bermotor, alat-alat rumah tangga dan 

lain-lain. 

 

b) Jenis Penggunaan  

Diversifikasi kredit menurut jenis penggunaan digolongkan kedalam kategori :  

1) Modal kerja (Capital working) 

Menurut kredit untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan  

aktiva lancer perusahaan.  

2) Investasi (investment) 

Merupakan kredit (berjangka menengah dan panjang) yang diberikan 

kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, memoderasi, perluasan maupun  
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pendirian proyek baru. 

3) Konsumsi (consumption) 

Merupakan kredit yang diberikan bank kepada pihak ketiga atau 

perorangan untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara 

membeli, menyewa atau dengan cara lainnya.  

 

c) Jangka Waktu Kredit  

Yang dimaksud dengan jangka waktu kredit disini adalah jangka waktu 

sebagaimana yang tertera pada perjanjian kredit, bukan waktu yang tersisa 

hingga saat jatuh tempo. Kredit berdasarkan jangka waktu yang tertera pada 

pinjaman kredit digolongkan kedalam 3 kategori yaitu kredit kurang dari 1 

tahun, kredit 1 sampai 5 tahun, dan kredit lebih dari 5 tahun.   

 

8. Kompetisi Bank  

Kompetisi diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persaingan. 

Kompetisi dalam dunia usaha merupakan persaingan yang dialami oleh 

perusahaan untuk dapat masuk kedalam industri usaha yang sejenis. Setiap 

industri memiliki perbedaan pada tingkat kemudahan dan kesulitan bagi 

pendatang baru untuk dapat memasukinya. Dalam suatu persaingan, perusahaan 

pendatang baru yang berpotensi dapat memasuki usaha sejenis dan bertujuan 

memperkuat daya saing untuk merebut dan menguasai pangsa pasar disebut   

pesaing potensial.  

Kompetisi terbentuk karena adanya pasar dan bentuk pasar yang terjadi 

sangat mempengaruhi perilaku perusahaan dalam industri tersebut. Bentuk pasar 

yang berbeda akan berbeda pula keputusan dalam penetapan harga, keputusan 
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input, dan keputusan dalam menyikapi aktivitas pesaing. Ada beberapa bentuk 

pasar yang berkaitan dengan kompetisi, yaitu pasar persaingan sempurna dan 

pasar tidak sempurna (imperfect competition) yang sifatnya berlawanan dengan 

pasar persaingan sempurna, dan terdiri dari pasar monopoli-monopsoni, oligopoli-

oligosopni, dan pasar persaingan monopolistik. 

Kompetisi kerap dihubungkan dengan situasi persaingan beberapa pihak 

dalam memperebutkan sesuatu. Kompetisi pada bank didekati dengan beberapa 

proksi. Kompetisi bank dapat diukur menggunakan pengukuran konsentrasi bank, 

diukur dengan menggunakan market power dan market share nya, maupun diukur 

dengan melihat pola interaksi antar bank di pasar industri perbankan (Weill, 

2011). Analisis mengenai kompetisi perbankan mencakup pada perilaku bank 

dalam kompetisi tingkat harga, penentuan suku bunga, atau kompetisi dalam 

diferensiasi produk dan peningkatan fasilitas. 

Berdasarkan literatur, pengukuran kompetisi dibagi menjadi dua yaitu 

menggunakan pendekatan struktural dan non struktural. Pendekatan struktural 

sifatnya lebih konvensional yang mengutamakan pendekatan searah, dimana 

kinerja suatu perusahaan dapat terlihat dari strukturnya. Sementara itu pendekatan 

non struktural merupakan pendekatan alternatif untuk menganalisis perilaku 

persaingan pasar dimana kinerja perbankan akan lebih terlihat dari perilakunya 

bersaing.  

Pada penelitian Izazi (2014) pendekatan non-struktural terdapat beberapa 

model yang dapat digunakan dalam menghitung tingkat kompetisi yaitu Iwata 

model, Bresnahan-Lau model, Indeks Lerner dan Panzar-Rosse model. Dalam 

penelitian ini pengukuran kompetisi menggunakan pendekatan non strukutal 

dengan model Indeks Lerner karena model ini menggunakan data tingkat bank 
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dan melihat dari sisi perilaku bank dimana setiap bank berbeda dalam menentukan 

fungsi produksi.  

Menurut Demirguc-Kunt and Peria (2010), Indeks Lerner dapat 

mengindikasikan kekuatan pasar sebuah bank dari kemampuannya untuk 

menetapkan harga melebihi biaya marginal. Nilai Lerner Index mencerminkan 

tingkat kompetisi di sebuah industri perbankan  dalam tiga kategori besar: 

(i) Pasar persaingan sempurna yang dicirikan nilai elastisitas permintaan yang 

tinggi, nilai Indeks Lerner akan mendekati nol. 

(ii) Pasar monopoli yang dicirikan dengan nilai elastisitas pasar nol atau 

mendekati nol, nilai Indeks Lerner akan konvergen ke infinity (tak hingga). 

(iii) Pasar persaingan monopolistik jika kondisi pasar berada diantara kedua 

struktur pasar di atas. 

 

9. Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan 

penelitian ini yaitu: 

TABEL 2.1 RINGKASAN PENELITIAN TERDAHULU 

No. Peneliti Dan 

Judul Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

 

1.  
 

Raei (2016) “Study 

of the relationship 

between credit 

diversification 

strategy and banks 

credit risk and 

return : evidence 

from Tehran Stock 

Exchange (TSE)” 
 

 

Variabel 

Bebas: 

Diversifikasi 

Kredit 

 

Variabel 

Terikat: NPL, 

ROE, ROA 

 

Pengujian 

Regresi  

Data Panel 

 

Terdapat hubungan 

signifikan antara 

diversifikasi kredit dan 

risiko kredit. Namun tidak 

adanya hubungan secara 

signifikan antara 

diversifikasi kredit 

dengan ROE dan ROA. 

 

2. 
 

Widyatini, Ignata 

Ryana. (2015) 

“Pengaruh 

Diversifikasi 

Portofolio Kredit  

 

Variabel 

Bebas: 

Diversifikasi 

Portfolio 

Kredit  

 

Pengujian 

Regresi 

Data Panel 

 

Pengaruh positif good 

corporate governance 

dalam memoderasi 

pengaruh diversifikasi 

portofolio kredit terhadap  
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LANJUTAN TABEL 2.1 

No. Peneliti Dan Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

  

Terhadap Tingkat 

Risiko Kredit 

Dengan Good 

Corporate 

Governance 

sebagai variable 

pemoderasi studi 

pada Bank Umum 

di Indonesia ” 
 

 

Variabel 

Terikat: NPL 
 

Variabel 

Pemoderasi : 

GCG 

  

tingkat risiko kredit 

konsisten baik untuk 

diversifikasi berdasarkan 

jenis penggunaan maupun 

berdasarkan sektor 

ekonomi. 

 

3 
  

Rahmawati dan 

Niken (2014)  

“Pengaruh 

Competitiveness 

Bank Terhadap 

Risiko Kredit Bank 

Umum Syariah di 

Indonesia” 
 

 

Variabel 

Bebas: NPF 

(Risiko Kredit) 

 

Variabel 

Terikat: Indeks 

Lerner 

 

Pengujian 

Regresi 

Data Panel 

 

Terdapat hubungan non-

linier (U-shape) antara 

tingkat kompetisi bank 

dan risiko kredit. Variabel 

kontrol PDB dan ROA 

berpengaruh positif 

sedangkan Size dan loan 

ratio berpengaruh negatif 

terhadap risiko kredit. 
 

 

4. 
 

Andriani, Novika 

(2013) “Pengaruh 

Diversifikasi Kredit 

Terhadap Risiko 

Kredit, Efisiensi, 

dan Kapitalisasi 

Bank Umum 

Konvensional Yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 

Periode 2007-

2011” 
 

 

Variabel 

Bebas: 

Diversifikasi 

Kredit (HHI) 

 

Variabel 

Terikat: NPL 

 

Pengujian 

Regresi 

Data Panel 

 

Diversifikasi kredit secara 

signifikan mempengaruhi 

NPL dengan hubungan 

yang negatif, artinya 

semakin tinggi tingkat 

diversifikasi kredit 

berdasarkan sector 

ekonomi dan bedasarkan 

jenis penggunaan akan 

meningkatkan risiko 

kredit yang dihadapi oleh 

bank.  

 

5. 
 

Jimenez, Lopez dan 

Saurina (2010)  

“How does 

competition 

impact bank risk- 

taking”  
 

 

Variabel 

Bebas: Lerner 

Index 

 

Variabel 

Terikat: NPL 

 

Pengujian 

Regresi 

Data Panel 

 

Dengan menggunakan 

Lerner index sebagai 

ukuran market power di 

pasar kredit menemukan 

hubungan positif antara 

kekuatan di pasar kredit 

dengan risiko portfolio 

kredit. Kredit macet 

cenderung meningkat 

dengan semakin kuatnya 

kompetisi sebuah bank di 

pasar kredit. 
 

 

6. 
 

Tabak, Fazio dan 

Cajuerio (2010) 

“The  Effects of 

Loan Portfolio  

 

Variabel 

Bebas: HHI 
 

Variabel  

 

Pengujian 

Regresi 

Data Panel 

 

Konsentrasi portfolio 

kredit meningkatkan 

return dan mengurangi  
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LANJUTAN TABEL 2.1 

No. Peneliti Dan Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

 
 

Concentration on 

Brazilian Bank’s 

Return and Risk” 
 

 

Terikat: NPL, 

ROE, ROA 

 
 

risiko default pada bank. 

 

7. 
 

Berger (2009)  

“Bank competition 

and financial 

stability” 

 

Variabel 

Bebas: Indeks 

Lerner 

Variabel 

Terikat: NPL 
 

 

Pengujian 

Regresi 

Data Panel 

 

Terdapat hubungan 

negatif antara market 

power dengan risiko 

portfolio kredit bank, 

yang berarti terdapat 

hubungan positif antara 

kompetisi dan risiko 

kredit. 
 

Sumber : Berbagai Jurnal dan Skripsi  

 

B. Rerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian di atas kajian pustaka dan penelitian terdahulu maka 

diilustrasikan kerangka pemikiran teoritis untuk memahami pengaruh dari 

kompetisi, dan diversifikasi kredit terhadap risiko kredit pada bank. Penelitian ini 

dilakukan dengan tiga tahap, yaitu mengukur tingkat kompetisi dengan metode 

Indeks Lerner (Berger et al 2009). Kemudian tahap kedua dilakukan pengukuran 

diversifikasi kredit bank dengan metode  Herfindahl-Hirschman Index (HHI) 

(Tabak et al 2011). Tahap ketiga dilakukan analisis dari hubungan kompetisi, dan 

diversifikasi kredit terhadap tingkat risiko kredit. 

Variabel Independen   

 H1  Variabel Dependen 

 

  

 H2  
 

 

GAMBAR 2.1 RERANGKA PEMIKIRAN 

Kompetisi Bank 

(X1) Tingkat Risiko Kredit 

(Y) 

Diversifikasi Kredit 

(X2) 
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C. Hipotesis Penelitian 

1. Pengaruh Kompetisi Bank terhadap Risiko Kredit  

Sektor perbankan yang kompetitif dapat menyebabkan bank mengalami 

kesulitan dalam menghimpun dana pihak ketiga dan menyalurkan kredit. Sistem 

perbankan yang terkonsentrasi dimana rendahnya tingkat persaingan mendorong 

bank untuk mengenakan tingkat bunga pinjaman yang tinggi. Hal ini 

menyebabkan peminjam untuk mengambil usaha lain dengan risiko yang lebih 

tinggi untuk menanggulangi pembayaran bunga yang lebih tinggi. Kegagalan 

peminjam dalam membayar bunga dapat meningkat kan jumlah kredit bermasalah 

(non performing loans) pada bank.  

Hubungan kompetisi dan risiko kredit bank di Indonesia juga terbukti 

memiliki pola U -shape yaitu kompetisi yang meningkat pada tahap awal dapat 

menekan risiko kredit, salah satunya melalui peningkatan diversifikasi jenis kredit  

bank, namun pada titik tertentu meningkatnya kompetisi justru memperburuk 

kualitas portfolio kredit perbankan (Rahmawati dan Niken, 2014). Jimenez et al 

(2010) yang membuktikan kompetisi perbankan Spanyol yang semakin ketat, 

diukur dengan Lerner index, menyebabkan risiko portfolio kredit yang semakin 

tinggi yang diukur dengan tingkat kredit macet bank. Berger et al (2009) 

menemukan hal yang sama pada data perbankan dari 30 negara maju. 

H1 : Terdapat pengaruh positif dari kompetisi bank terhadap risiko kredit 

 

2. Pengaruh Diversifikasi Kredit terhadap Risiko Kredit  

Dalam melakukan kegiatan penyaluran dana kredit, Bank Indonesia 

menyarankan perbankan untuk menerapkan strategi diversifikasi kredit. Teori 

keuangan klasik menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat diversifikasi dalam 
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portfolio kredit, bank seharusnya mengurangi perhitungan risiko kredit yang 

diukur dengan cadangan untuk pinjaman dengan kualitas yang buruk. Portofolio 

kredit yang semakin terdiversifikasi diharapkan dapat menurunkan tingkat risiko 

kredit. Menurut Raei et al (2016) terdapat hubungan signifikan antara diversifikasi 

kredit dan risiko kredit. Penelitian lain oleh Tabak et al (2011) menemukan bahwa 

konsentrasi portfolio kredit meningkatkan return dan mengurangi risiko.   

H2 : Terdapat pengaruh negatif dari diversifikasi kredit terhadap risiko kredit 



 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Data Penelitian  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausal yaitu untuk menguji hipotesis 

tentang pengaruh satu atau beberapa variabel (variabel independen) terhadap 

variabel lainnya (variabel dependen). Berdasarkan dimensi waktu penelitian ini 

menggunakan data panel. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain dalam 

bentuk sudah jadi berupa publikasi. Data tersebut berupa data yang berhubungan 

dengan variabel penelitian yang diperoleh dari informasi Laporan Keuangan yang 

dipublikasikan. 

 

B. Definisi Operasional Variabel  

1. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

a. Tingkat Risiko Kredit (Y) 

Data mengenai tingkat risiko kredit diperoleh dari catatan atas laporan 

keuangan dengan membedakan berdasarkan status kolektibilitas kredit. NPL 

adalah  rasio untuk mengukur dimana kredit berupa tidak lancarnya dana yang 

diberikan tersebut untuk kembali. Penelitian ini menggunakan rasio NPL yang 

merupakan rasio yang paling representatif untuk menilai kualitas kredit yang 

diberikan. Semakin rendah nilai NPL berarti semakin kecil risiko kredit 

tersebut.Rasio NPL bank harus selalu dijaga agar tidak melebihi 5% sesuai 

dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. NPL dapat 



29 
 

menggambarkan seberapa jauh  prinsip kehati-hatian atau prudential yang 

diterapkan oleh bank dalam  menyalurkan dan mengelola kredit.  

Adapun penilaian rasio ini menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 

13/24/DPNP/2011 adalah sebagai berikut : 

TABEL 3.1 HASIL PENILAIAN FAKTOR NPL 

Predikat Rasio NPL 

Sehat 0% - 5% 

Cukup Sehat >5%  - <= 8% 

Kurang Sehat >8%  - <= 12% 

Tidak Sehat >12% 

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011 

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 16 

Desember 2011 Rumus Non Performing Loan (NPL) adalah : 

NPL = 
                       

                           
× 100% 

Keterangan:  

NPL (Non Performing Loan) = Kredit Bermasalah 

 

2. Variabel Bebas (Independent Variable) 

a. Kompetisi Bank (X1) 

Dalam penelitian ini ukuran tingkat persaingan perbankan diukur dengan 

menggunakan  Indeks Lerner yang dikembangkan pada tahun 1934 oleh Abba 

Lerner. Indeks Lerner merupakan mark-up harga diatas biaya marginalnya dan 

indikator tingkat kekuatan pasar (Berger et al, 2009). Indeks ini mempunyai nilai 

yang berkisar antara 0-1. Angka yang lebih tinggi atau mendekati nilai 1 

menunjukkan kekuatan pasar yang besar dan tingkat kompetisi yang rendah. 
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Sebaliknya jika nilai mendekati angka 0 menunukkan kekuatan pasar yang rendah 

dan tingkat kompetisi yang tinggi.  

Mengacu Indeks Lerner yang diformulasikan oleh Berger et al (2009), 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

Keterangan : 

P TAi,t = rasio dari total pendapatan terhadap total aset bank i pada waktu t.   

MCTAi,t= biaya marginal bank terhadap total aset bank i pada waktu ke t. 

Fungsi biaya marginal, yang dapat ditulis sebagai berikut (Berger, 2009) : 

 

 

Keterangan: 

Costit = total biaya bank i pada waktu ke t.  

Qit = total asset bank yang menggambarkan output bank i pada waktu ke t. 

Wk,it = input dari  (W1,it . W2,it . W3,it). 

W1,it = biaya tenaga kerja terhadap total asset.  

W2,it = adalah biaya dana (cost of fund) bank i pada waktu ke t  yang didekati 

dengan biaya bunga terhadap total dana pihak ketiga. 

W3,it  = adalah biaya modal bank i pada waktu ke t yang didekati dari biaya 

operasional dan biaya administrasi lainnya terhadap total asset. 

 

b. Diversifikasi Kredit (X2) 

Untuk mengetahui strategi portofolio kredit apakah terkonsentrasi atau  

terdiversifikasi  menggunakan  Hirschman-Herfindahl  Index  (HHI) (Tabak, et al 

2011). HHI adalah penjumlahan kuadrat sederhana dari pangsa pasar untuk semua 
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perusahaan dalam suatu industri (Kuncoro, 2007). HHI merupakan indikator 

konsentrasi pasar dimana nilainya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Jika nilai 

HHI mendekati 0 artinya portofolio kredit semakin terdiversifikasi. Demikian pula 

sebaliknya, semakin mendekati 1 maka artinya portofolio kredit semakin 

terkonsentrasi. Penelitian ini menggunakan portofolio kredit yang terdiversifikasi 

berdasarkan sektor ekonomi. 

Formula untuk menghitung HHI (Raei et al, 2016) : 

 

 

Keterangan : 

HHI = Hirshmann-Herfindahl Index 

n = banyaknya kelompok yang diukur 

i  = kelompok yang diukur (sektor ekonomi) 

Xi = jumlah kredit per kelompok 

Q = total kredit yang diberikan bank  

 

3. Variabel Kontrol (Control Variable) 

a. Ukuran Perusahaan (Bank Size)  

Variabel kontrol adalah variabel yang mengukur hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen, agar faktor-faktor dari luar yang tidak 

dibutuhkan tidak dapat mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan 

variabel dependen. Keberadaan variabel kontrol dijadikan netral untuk 

menghindari adanya bias hasil regresi pada penelitian, karena dengan adanya 

variabel kontrol hasil penelitian akan memiliki kekuatan statistik yang lebih 

tinggi. Peneliti menambahkan variabel kontrol dalam penelitian ini yaitu ukuran 
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perusahaan yaitu bank size yang mengindikasikan besar kecilnya suatu bank yang 

akan berpengaruh pada ruang lingkup bank dalam menjalankan operasinya. 

Ukuran perusahaan yang dapat dilihat dari besarnya aset yang dimiliki, semakin 

besar total asetnya memiliki peluang lebih besar dalam meningkatkan risiko yang 

harus ditanggung oleh pihak bank untuk penyaluran kredit dan bank-bank dengan 

aset besar cenderung mendominasi pangsa pasar perbankan yang ditandai oleh 

terkonsentrasinya struktur perbankan hanya pada bank besar yang menguasai 

sebagian besar  aset perbankan di Indonesia karena perusahaan dengan aset besar 

memiliki kemungkinan lebih besar untuk meningkatkan profitabilitasnya. Ukuran 

bank dihitung berdasarkan nilai total aset per periode neraca menurut sampel 

penelitian. Total aset dikonversi dalam bentuk logaritma natural (ln) karena 

variabel independen yang lain berupa skala rasio dengan nominal yang kecil. Ln 

dimaksudkan untuk mengurangi penyimpangan ketika variabel ukuran bank 

diregresikan dengan variabel independen yang lain. 

Rumus ukuran bank pada penelitian Acharya et al (2006) sebagai berikut: 

Size = Ln (total asset) 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2011). Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012 sampai 2016, yang berjumlah 43 bank.  
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2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2011). Sampel dalam penelitian ini diambil secara 

purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria-

kriteria dan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011).  

Kriteria penentuan sampel sebagai berikut: 

1. Bank yang terdaftar dan telah go publik di Bursa Efek Indonesia periode 

tahun 2012 – 2016. 

2. Sub sektor perbankan yang sudah listing berturut-turut di Bursa Efek  

3. Indonesia pada periode tahun 2012 – 2016 dan sudah melakukan IPO sampai 

2011. 

4. Sub sektor perbankan yang sahamnya aktif diperdagangkan tahun 2012 – 

2016. 

Berdasarkan kriteria tersebut, maka jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

TABEL 3.2 KRITERIA PENENTUAN SAMPEL PENELITIAN 

No. Kriteria Jumlah 

Perusahaan 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

Bank yang terdaftar dan telah go publik di Bursa Efek 

Indonesia periode tahun 2012 – 2016 

 

Bank yang belum melakukan IPO tahun 2012 - 2016 

 

Bank yang sahamnya tidak aktif diperdagangkan 2012 – 

2016. 

43 

 

 

(13) 

 

(2) 

Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel 28 

Sumber :www.idx.co.id dan data diolah  

 

Menurut Surat Edaran Bursa Efek Jakarta No. SE-03/BEJ/II-1/1994, kriteria 

saham aktif yang diperdagangkan adalah saham yang memiliki frekuensi 

http://www.idx.co.id/
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perdagangan minimal 300 kali atau lebih dalam setiap tahunnya. Apabila suatu 

saham memiliki frekuensi perdagangan dibawah standar tersebut, maka saham 

tersebut dikategorikan sebagai saham yang tidak aktif diperdagangkan atau saham 

tidur. Setelah melalui kriteria tersebut, didapatkan 28 perusahaan perbankan yang 

memenuhi semua kriteria untuk dijadikan sampel penelitian. Daftar perusahaan 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran L-1. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

1. Studi Dokumentasi  

Pada studi dokumentasi, peneliti biasanya melakukan penelusuran data 

historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah 

terdokumentasikan dengan baik (Sugiyono, 2011). Data dikumpulkan berdasarkan 

dokumentasi perusahaan yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia yaitu 

berupa laporan keuangan perbankan pada periode 2012-2016. 

 

2. Studi Pustaka 

Metode dalam pengumpulan data menggunakan studi pustaka yang diperoleh  

dari literature-literatur dan buku bacaan yang dapat digunakan sebagai bahan 

acuan untuk pengujian hipotesis dan model analisis (Sugiyono, 2011). 

 

E. Metode Analisis 

1. Uji Statistik Deskriptif 

Analisis statistik desktiptif digunakan untuk memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data. Analisis ini dimaksudkan untuk menganalisis data disertai 

dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan dan karakteristik data 
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tersebut. Pengukuran yang dilihat dari statistik deskriptif meliputi nilai rata-rata 

(mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan 

skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011). 

 

2. Uji Asumsi Klasik  

 

a. Uji Normalitas   

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah data pada variabel terikat, 

variabel bebas, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.  Uji 

Normalitas data dengan menggunakan histogram dan grafik Normal P-Plot, 

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati 

normal, sedangkan distribusi normal dapat diketahui dengan melihat penyebaran 

data statistik pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal (Ghozali, 2011).  

Dasar pengambilan keputusan memenuhi normalitas atau tidak, sebagai 

berikut : 

1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model  

regresi memenuhi asumsi normalitas.  

2) Jika data yang menyebar jauh dari garis diagonalnya dan/atau tidakmengikuti 

garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

b. Uji Heteroskedastisitas  

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi  

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang  

lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka  
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disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model yang  

baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2011).  

Metode uji heteroskedastisitas dengan korelasi Spearman’s rhoyaitu 

mengkorelasikan variabel independen dengan nilai unstandardized residual. 

Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Jika korelasi 

antara variabel independen dengan residual di dapat signifikansi lebih dari 0,05 

maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model 

regresi. 

 

c. Uji Multikolinieritas  

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi 

antara variabel bebas satu terhadap variabel bebas lainnya. Menurut Ghozali 

(2011), uji ini bertujuan menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel independen. Dasar pertimbangan uji multikononieritas 

adalah sebagai berikut : 

1) Jika nilai tolerance > 10 persen dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan  

bahwa tidak ada multikolineritas antar variabel bebas dalam model regresi. 

2) Jika nilai tolerance< 10 persen dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan 

bahwa ada multikolinaeritas antar variabel bebas dalam model regresi. 

 

d. Uji Autokorelasi   

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 

linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tahun t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode tahun t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2011). Jika 

terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang 
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baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah cara uji autokorelasi 

adalah uji Durbin – Watson (D-W test). Pengambilan keputusan ada tidaknya 

autokorelasi adalah:   

1) Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan (4-du),  

maka koefisien autokorelasinya sama dengan nol, berarti tidak ada 

autokorelasi.   

2) Bila nilai DW lebih rendah dari batas bawah atau lower bound (dl), maka 

koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi 

positif.  

3) Bila nilai DW lebih besar dari (4-dl) maka koefisien autokorelasinya lebih  

kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif. 

4) Bila nilai DW terletak antara batas atas (du) dan di bawah batas bawah (dl)   

atau DW terletak antara (4-du) dan (4-dl) maka hasilnya tidak dapat 

disimpulkan. 

 

3. Pengujian Hipotesis  

a. Uji Koefisien Determinasi (R
2
)  

Uji R
2
 pada intinya mengatur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Dimana R
2
 nilainya berkisar antara 0 < 

R
2
 < 1, semakin besar R

2
 maka variabel bebas semakin dekat hubungannya 

dengan variabel tidak bebas, dengan kata lain model tersebut dianggap baik 

(Ghozali, 2011). Nilai R
2
 yang terkecil berarti variasi variabel dependen yang 

sangat terbatas dan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi  

variabel dependen.  
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b. Uji Statistik t 

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh variabel penjelas 

atau independen secara individual menerangkan variasi variabel dependen 

(Ghozali, 2011). Pengujian ini dilakukan untuk menguji variabel independen 

secara parsial dengan tingkat probabilitas 5%. Apabila tingkat probabilitas lebih 

kecil dari 5% maka hipotesis diterima.  Pada Uji t dapat dilihat pula nilai koefisien 

atau beta yang menunjukkan seberapa besar masing-masing variabel independen 

dalam menjelaskan variabel dependen, serta pengaruh positif atau negatif 

berdasarkan tanda positif atau negatif pada koefisien.  

Uji ini dilakukan dengan syarat : 

1) Jika t- berpengaruh tabel < t - hitung, maka Ho diterima yaitu variabel 

independent tidak signifikan terhadap variabel dependent.  

2) Jika t-hitung > t - tabel atau t-hitung – t-tabel, maka Ho ditolak yang berarti 

variabel independent berpengaruh signifikan terhadap varianel dependent. 

Pengujian juga dapat dilakukan melalui pengamatan nilai signifikansi t pada 

tingkat a yang digunakan (penelitian ini menggunakan tingkat a sebesar 5%). 

Analisis didasarkan pada perbandingan antara signifikan t dengan nilai 

signifikansi 0,05, di mana syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :  

1) Jika signifikansi t < 0,05, maka Ho ditolak yang berarti variable  

independennya berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

2) Jika signifikansi t > 0,05, maka Ho diterima yaitu variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 
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4. Analisis Regresi Linier Berganda  

Menurut Ghozali (2011), regresi linear berganda yaitu menguji  pengaruh dua  

atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Disebut berganda 

karena banyaknya faktor (dalam hal ini variabel) yang mungkin mempengaruhi 

variabel tak bebas. Analisis regresi bertujuan untuk untuk mengetahui apakah 

regresi yang dihasilkan adalah baik untuk mengestimasikan nilai variabel 

dependen. Sebelum melakukan analisis regresi berganda, metode ini mensyarat 

kan untuk melakukanuji asumsi klasik guna mendapatkan hasil yang baik. 

Rumus dari regresi linier berganda adalah sebagai berikut (Ghozali, 2011) : 

 

Y = a + β1X1 + β2X2 +β3X3+e 
 

Keterangan : 

Y = Risiko Kredit (NPL) 

a  = Konstanta 

β  = Koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan 

variabel terikat (Y) yang didasarkan pada variabel bebas (X) 

X1 = Kompetisi Bank (Indeks Lerner) 

X2 = Diversifikasi kredit (HHI) 

X3 = Ukuran Bank (Size) (Variabel Kontrol) 

e   = Error term 

 



56 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Peneltian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetisi bank dan 

diversifikasi kredit terhadap risiko kredit pada sektor perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Berdasarkan uraian pada bagian 

pembahasan dapat disimpulkan:  

1. Kompetisi bank secara parsial berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit. 

Berdasarkan hal tersebut maka H1 yang menyatakan bahwa kompetisi 

berpengaruh positif terhadap Risiko kredit, diterima. Artinya ketika kompetisi 

antar bank semakin meningkat dan kekuatan pasar perbankan menurun, risiko 

kredit yang dihitung dengan NPL akan meningkat pula, atau sebaliknya. 

2. Diversifikasi kredit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap risiko 

kredit. Berdasarkan hal tersebut maka H2 yang menyatakan bahwa 

diversifikasi berpengaruh negatif terhadap Risiko kredit, diterima. Artinya 

semakin tinggi tingkat diversifikasi kredit akan menurunkan risiko kredit yang 

dihadapi oleh bank, dan sebaliknya. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel 

kompetisi bank dan diversifikasi kredit berpengaruh terhadap risiko kredit 

perbankan di Indonesia tahun 2012-2016. Hasil tersebut mendukung pandangan 

competition-fragility pada franchise value theory yang menyatakan bahwa 

persaingan yang semakin ketat akan mengurangi kekuatan bank dalam mencetak 

laba dan mendorong bank untuk mengambil risiko yang lebih besar dalam upaya 
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mencapai laba yang lebih tinggi. Bank menjadi lebih berhati-hati dalam 

menyalurkan kredit dengan diversifikasi portofolio kredit yang dilakukan oleh 

perbankan diharapkan mampu meminimalkan risiko kredit yang bisa terjadi dan 

mengoptimalkan keuntungan bagi perbankan. 

 

B. Saran 

Setelah melakukan analisis pada penelitian ini ada beberapa saran yang dapat 

digunakan sebagai bahan informasi adalah  

1. Temuan dalam penelitian ini sebagai bahan informasi dan masukan bagi para 

bankir atau pelaku dalam industri perbankan Indonesia agar bisa berperilaku 

efisien (dengan menekan biaya operasional termasuk biaya dana dan premi 

resiko) sehingga menghasilkan kinerja yang baik dengan tingkat profitabilitas 

yang semakin baik dan kestabilan yang terjaga di masa yang akan datang. 

Bagi perusahaan sektor perbankan, diharapkan lebih memperhatikan nilai 

risiko kredit yang dihadapi perusahaan dan penyaluran kredit serta sifat 

kehati-hatian. Hal tersebut disebabkan, apabila nilai risiko kredit bank tinggi 

kemungkinan keuntungan yang berkelanjutan di masa yang akan datang akan 

semakin menurun. sehingga dapat meningkatkan profit dari kredit serta 

mampu memperkecil risiko kredit. 

2. Peran pemerintah sebagai regulator sangat penting dalam mengawasi dan 

membuat kebijakan yang mendukung terciptanya industri perbankan yang 

sehat, dan efisien sehingga peran industri perbankan sebagai sumber 

pembiayaan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak dapat tercapai. 

3. Bagi investor, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan  
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pertimbangan investasi. Ketika investor ingin menilai berinvestasi sebaiknya 

perlu mempertimbangkan kondisi pasar dan tingkat kesehatan bank yang dapat 

diliat dari risiko kredit perbankan. 

4. Berdasarkan hasil penelitian mengindikasikan bahwa masih terdapat faktor 

lain yang dapat mempengaruhi risiko kredit yang belum dimasukan dalam 

modal penelitian ini. Disarankan kepada peneliti selanjutnya yang meneliti 

tentang risiko kredit untuk dapat menambahkan variabel-variabel lain yang 

berpengaruh terhadap risiko kredit. 
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