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ABSTRACT 

 

ANALISIS PENGARUH GIRO WAJIB MINIMUM LOAN DEPOSIT 

RATIO, BANK CAPITAL BUFFER, GDP, SUKU BUNGA KREDIT DAN 

PERTUMBUHAN KREDIT TERHADAP NON PERFORMING LOAN 

BANK UMUM KONVENSIONAL DI INDONESIA 

 

By 

 

RONI SANTOSO 
 

This study aims to analyze and determine the effect of the Statutory Reserves Loan 

Deposit Ratio, Bank Capital Buffer, Gross Domestic Product, Credit Growth and 

Loan Interest Rates on Non-Performing Loans for Conventional Commercial 

Banks in Indonesia. The independent variables in this study are the Statutory 

Reserves Loan Deposit Ratio, Bank Capital Buffer, Credit Growth and Loan 

Interest Rates from seven Conventional Commercial Banks during Quarter 1 2012 

to Quarter 4 2020. The method used in this study is Panel Least Square (PLS). 

with the Fixed Effect Model (FEM) using Eviews 10 as an analysis tool. The 

results of the analysis carried out show that the five independent variables have a 

significant and significant effect on the dependent variable. With a 95% 

confidence level and significant results, the variables of Bank Capital Buffer, 

Gross Domestic Product and Interest Rates have a positive and significant effect, 

while the variables of Statutory Reserves Loan Deposit Ratio and Credit Growth 

have a negative and significant effect on Non-Performing Loans for Conventional 

Commercial Banks in Indonesia. . From the results of this study, appropriate steps 

can be taken for policy makers to achieve a sustainable financial system and issue 

programs or policies that can support increased financial stability. 

 

Keywords: Non-Performing loans, Statutory Reserves Loan Deposit Ratio, Gross 

Domestic Product, Credit Growth, Interest Rates, Panel Data. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

ANALISIS PENGARUH GIRO WAJIB MINIMUM LOAN DEPOSIT 

RATIO, BANK CAPITAL BUFFER, GDP, SUKU BUNGA KREDIT DAN 

PERTUMBUHAN KREDIT TERHADAP NON PERFORMING LOAN 

BANK UMUM KONVENSIONAL DI INDONESIA 

 

OLEH 

 

RONI SANTOSO 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Giro Wajib 

Minimum Loan Deposit Ratio, Bank Capital Buffer, Gross Domestic Product, 

Pertumbuhan Kredit dan Suku Bunga Kredit terhadap Non Performing Loan Bank 

Umum Konvensional di Indonesia. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

Giro Wajib Minimum Loan Deposit Ratio, Bank Capital Buffer, Pertumbuhan 

Kredit dan Suku Bunga Kredit dari tujuh Bank Umum Konvensional selama 

Quartal 1 2012 hingga Quartal 4 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Panel Least Square (PLS) dengan Fixed Effect Model (FEM) dengan 

menggunakan Eviews 10 sebagai alat analisisnya. Hasil analisis yang dilakukan 

menunjukkan bahwa kelima variabel independen berpengaruh dan signifkan 

terhadap variabel dependen. Dengan tingkat kepercayaan 95% dan hasil yang 

signifikan, variabel Bank Capital Buffer, Gross Domestic Product dan Suku 

Bunga berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan variabel Giro Wajib 

Minimum Loan Deposit Ratio dan Pertumbuhan Kredit berpengaruh  negatif dan 

signifikan terhadap Non Performing Loan Bank Umum Konvensional di 

Indonesia. Dari hasil studi ini, dapat diambil langkah yang tepat bagi pengambil 

kebijakan untuk mencapai sistem keuangan yang berkelanjutan dan mengeluarkan 

program atau kebijakan yang dapat mendukung peningkatan stabilitas keuangan. 

 

Kata Kunci: Non Performing loan, Giro Wajib Minimum Loan Deposit Ratio, 

Gross Domestic Product, Pertumbuhan Kredit, Suku Bunga, Data Panel.
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perbankan merupakan salah satu sasaran pemerintah dalam pembangunan yang 

diharapkan dapat mengembangkan dan memajukan perekonomian di Indonesia. 

Bank berfungsi sebagai pengendalian dan pengelolaan keuangan yang bersumber 

dari masyarakat. Pengendalian dan pengelolaan dilakukan dengan cara 

menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (Tiara dan Ani, 2013).  

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting 

di dalam perekonomian suatu negara yakni sebagai lembaga perantara keuangan 

(financial intermediary) serta merupakan urat nadi perekonomian di seluruh 

negara. Dalam mengembangkan industri perbankan di Indonesia, bank diharapkan 

mampu memobilisasi dana tabungan masyarakat dengan baik. Dana-dana yang 

diterima oleh bank dari masyarakat (kelebihan dana) akan disalurkan kembali ke 

masyarakat yang membutuhkan. Hal ini dilakukan agar roda perekonomian dapat 

berjalan dengan baik.  

Mengingat pada krisis global yang terjadi pada tahun 2008, memberikan pelajaran 

yang berarti pada perbankan di indonesia maupun di dunia. Krisis global yang 

terjadi pada saat itu berakibat banyak bank-bank yang dilikuidasi karena turunnya 

nilai mata uang rupiah yang mengakibatkan naiknya tingkat suku bunga sehingga 

banyak debitur tidak dapat membayar angsuran pinjaman dan bunga dalam mata 

uang USD. Hal ini disebabkan oleh penyaluran kredit yang kurang tepat, dan 

karena itu bank diharapkan untuk membenahi sistem manajemennya dengan baik 

agar kejadian tersebut tidak terulang kembali dimasa yang akan datang. 

Pengalaman mengenai krisis ekonomi dan keuangan global yang telah terjadi 

beberapa waktu yang lalu memberikan pengalaman yang sangat berarti bagi 
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Seluruh otoritas diberbagai negara. Krisis ekonomi dan moneter akan sangat 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut teori yang 

dijelaskan oleh (F. S. Mishkin, 2010) bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat 

menimbulkan krisis keuangan diantaranya ketidakpastian, kenaikan tingkat suku 

bunga, permasalahan dalam sektor perbankan, dan ketidakseimbangan peraturan 

fiskal oleh pemerintah. Berbagai peraturan kebijakan telah ditetapkan sebagai 

upaya untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya ketidakstabilan sistem 

keuangan yang dapat menimbulkan krisis keuangan.  

Otoritas moneter dan perbankan merupakan inti dari sistem keuangan bagi setiap 

negara, karena perbankan merupakan salah satu sektor penting dalam 

mewujudkan stabilitas serta pertumbuhan perekonomian yang sehat dan dinamis 

disuatu negara khususnya negara pada negara berkembang. Hal ini dilakukan 

untuk menciptakan suatu negara yang memiliki kondisi perekonomian baik serta 

sistem keuangan yang stabil, sehingga dapat meningkatkan pembangunan 

diberbagai aspek. Tujuan utama dari pembangunan adalah terwujudnya 

masyarakat yang adil dan makmur, secara material maupun spiritual, serta 

tercapainya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan mandiri. Untuk 

mencapai sasaran tersebut diperlukan sarana dan prasarana terutama dukungan 

dana yang memadai salah satunya adalah melalui perbankan. 

Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan 

sebagai 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. Bank 

umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan 

atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran. Terdapat beberapa klasifikasi Bank Umum Konvesional di 

Indonesia, salah satunya ialah Bank Umum Konvensional berdasarkan BUKU. 

Dasar bank ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 

tentang klasifikasi bank menurut kegiatan usaha bank umum yang memiliki modal 

inti minimal Rp 30 Triliun diantaranya adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), 

Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Central Asia (BCA), Danamon, CIMB 

Niaga, Mandiri dan Bank Panin. 
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Perbankan sebagai financial intermediary atau perantara keuangan dari dua pihak 

yaitu pihak yang kelebihan dan kekurangan dana mempunyai peranan serta posisi 

yang penting sebagai penunjang serta motor penggerak bagi perekonomian. 

Meskipun dalam sistem perekonomian saat ini perbankan bukan merupakan satu-

satunya sumber permodalan utama yang ada bagi investasi nasional maupun 

masyarakat, tetapi sumber permodalan perbankan peranannya masih relatif sangat 

besar dan dibutuhkan jika dibandingkan dengan pasar modal maupun sumber-

sumber permodalan lainnya (Pratista Yuda, 2010). Dalam pemenuhan permodalan 

yang dibutuhkan oleh pihak yang kekurangan dana, perbankan memberikan 

berbagai opsi salah satunya adalah pemberian kredit. Perbankan akan memberikan 

berbagai jenis kredit yang dibutuhkan sesuai dengan manfaat dan kegunaanya. 

Namun dalam praktiknya, banyak kondisi dan faktor–faktor yang bisa menjadikan 

pemberian kredit merugikan pihak perbankan. Oleh karena itu, Otoritas Moneter 

dan perbankan melakukan berbagai upaya untuk menghindari resiko sistemik 

akibat dari pemberian kredit. 

Peranan kredit menjadi sangat penting karena, dengan adanya kredit seseorang 

atau badan usaha dapat menjalankan usahanya secara berkeseinambungan dan 

membantu perusahaan untuk dapat membayar semua kewajiban tepat pada 

waktunya. Namun tidak semua kredit yang diberikan kepada nasabah dapat 

tertagih pada waktunya tapi ada juga kredit yang tidak lancar pelunasannya atau 

dapt digolongkan kepada kredit kredit bermasalah atau Non Performing Loan 

Non performing loan (NPL) adalah salah satu indikator kunci untuk menilai 

kinerja fungsi bank, karena NPL yang tinggi adalah indikator gagalnya bank 

dalam mengelola bisnis antara lain timbul masalah likuiditas (ketidakmampuan 

membayar pihak ketiga), rentabilitas (hutang tidak dapat ditagih), dan solvabilitas 

(modal berkurang). Laba yang merosot adalah salah satu imbasnya karena praktis 

bank kehilangan sumber pendapatan disamping harus menyisihkan pencadangan 

sesuai kolektibilitas kredit. NPL mencerminkan juga risiko kredit, semakin tinggi 

tingkat NPL maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak 

bank (Diyanti dan Widyarti, 2012). Besarnya NPL menjadi salah satu penyebab 

sulitnya perbankan dalam menyalurkan kredit. Semakin rendah rasio NPL maka 

semakin rendah tingkat kredit bermasalah yang terjadi, yang berarti semakin baik 



4 
 

 

Kondisi dari bank tersebut. Menurut Riyadi (2006), rasio NPL merupakan 

perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan tingkat kolektibilitas 

yang merupakan kredit bermasalah dibandingkan dengan total kredit yang 

diberikan oleh bank. 

Secara teoritis, kredit macet yang tinggi dapat berdampak buruk bagi bank, karena 

biasanya akan menghasilkan keuntungan yang rendah, membutuhkan provisi yang 

tinggi dan membutuhkan sumber daya yang besar untuk dikelola (Aiyar et al., 

2015). Secara umum, kredit macet dapat menyerap terlalu banyak perhatian 

manajerial dan menjadi fokus utama manajemen bank yang menyebabkan 

konsekuensi negatif dalam hal efisiensi dan kegiatan baru (Berger dan DeYoung, 

1997; Caballero et al., 2008; Cucinelli, 2015; Blattner dkk., 2019). Akhirnya, 

pinjaman bermasalah biasanya digunakan sebagai indikator untuk meramalkan 

kegagalan bank (Kaminsky dan Reinhart, 1999; Kolari et al., 2002; Lu dan 

Whidbee, 2013). 

Penelitian Keeton dan Morris (1987) yang dilakukan pada sampel 2470 bank 

umum AS pada periode 1979 hingga 1985. Menurut temuan, faktor terpenting 

yang menjelaskan variasi kerugian pinjaman antar bank adalah lingkungan 

ekonomi lokal, beberapa industri berkinerja rendah dan perbedaan perilaku 

pengambilan risiko bank. Berdasarkan data bank komersial besar AS pada tahun 

1987, Sinkey dan Greenwalt (1991) menyimpulkan bahwa suku bunga pinjaman, 

volatile dana, dan volume pinjaman sebelum tiga tahun, menentukan kredit 

bermasalah. Kemudian Clair (1992) menganalisis pertumbuhan pinjaman dan 

kualitas pinjaman pada sampel bank Texas untuk tahun 1984 sampai 1990. Studi 

ini menemukan bahwa hubungan antara pertumbuhan pinjaman dan kualitas 

pinjaman tergantung pada tingkat modal bank. Yakni, pertumbuhan kredit yang 

cepat mengurangi kualitas kredit dengan efek tertinggi pada bank dengan rasio 

kecukupan modal yang rendah.  

Dash dan Kabra (2010) meneliti kredit bermasalah di sektor perbankan India pada 

periode 1998 hingga 2008. Mereka menggunakan data tingkat bank dan tingkat 

ekonomi makro dan memberikan bukti pentingnya pertumbuhan pinjaman, rasio 

pinjaman terhadap aset, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar untuk kerugian 
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Pinjaman. Kredit bermasalah dianalisis di wilayah GCC pada sampel 80 bank 

selama periode 1995-2008, oleh Espnoza dan Prasad (2010). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pada tingkat makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan 

tingkat suku bunga tampak penting sedangkan pertumbuhan kredit, permodalan 

dan efisiensi merupakan faktor signifikan dari kredit macet di tingkat bank. 

Tingginya tingkat NPL juga akan memberikan tekanan kepada bank untuk 

mempertahankan permodalannya. Risikonya adalah pada saat bank memperkuat 

permodalannya, secara otomatis hal ini akan mengurangi kemampuan perbankan 

melakukan ekspansi kredit ke sektor riil yang akan berimbas pada perekonomian 

negara. Faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah NPL adalah tidak adanya 

itikad baik dari para debitur untuk segera melunasi hutangnya pada waktu yang 

telah ditentukan. Kemudian kebijakan perbankan mempertahankan suku bunga 

kredit tinggi ditengah-tengah kondisi perekonomian yang tidak stabil juga 

berkontribusi terhadap naiknya NPL. Ketidak hati-hatian perbankan dalam 

menyalurkan juga salah satu faktor mendorong naiknya NPL. 

 

Gambar 1. Kondisi NPL Bank Umum Konvensional 

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia (Data diolah) 

 

NPL merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank 

dalam meng-cover risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. NPL 

mencerminkan risiko kredit, semakin tinggi tingkat NPL maka semakin besar pula 

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

harus menyediakan pencadangan yang lebih besar sehingga pada akhirnya modal 

bank ikut terkikis (Masrunsyah, 2015).  
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Dari Gambar 1 menggambarkan kondisi rata – rata Non Performing Loan Tujuh 

Bank Umum Konvensional di Indonesia. Dapat dilihat bahwa NPL tertinggi 

terjadi pada tahun 2020 kuartal pertama sebesar 3.6% dan NPL terendah terjadi 

tahun 2013 kuartal ketiga sebesar 2%. Selain itu, berikut adalah rasio kredit 

bermasalah dan total kredit perbankan di Indonesia tahun 2019-2021. 

Gambar 2. Rasio kredit bermasalah dan total kredit perbankan di Indonesia 

Sumber   : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Gambar 2 menunjukkan Data Statistik Perbankan Indonesia Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) rasio NPL perbankan berada di atas tiga persen sejak Mei 2020, 

sedangkan nilai kredit perbankan mengalami penurunan. NPL perbankan pada 

April 2021 mencapai Rp 176,48 triliun atau sebesar 3,22% dari total kredit yang 

dikucurkan, yaitu senilai Rp 5.482,17 triliun. Sebanyak Rp 2.463,1 triliun (4,9 

persen) kredit perbankan diberikan untuk membiayai modal kerja, Rp 1.558,4 

triliun (28,4%) untuk kredit konsumsi, dan sisanya Rp 1.460,6 triliun (26,64%) 

untuk kredit investasi. Non Performing Loan (NPL) harus menjadi perhatian 

khusus bagi perbankan, jika kredit bermasalah tidak ditangani dengan baik maka 

akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan kegiatan operasional perbankan. 

Oleh karena itu diperlukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan, salah 

satunya dengan menetapkan kebijakan dalam upaya meminimalisir penyebab 

terjadinya NPL yang terlalu tinggi. 

https://databoks.katadata.co.id/search/cse/kredit%2520perbankan
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Kebijakan yang dapat diterapkan adalah Giro Wajib Minimum Loan Deposit 

Ratio (GWMLDR). Menurut Bank Indonesia tujuan kebijakan ini adalah untuk 

meminimalkan resiko sistemik yang mungkin berkaitan dengan masalah 

liquiditas. Kebijakan pengendalian Giro Wajib Minimum ini diterapkan untuk 

menciptakan sistem keuangan yang stabil dan tidak menimbulkan kerugian bagi 

pihak–pihak yang terkait. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 

15/15/Pbi/2013 , GWMLDR adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara 

oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia sebesar 

persentase tertentu dari DPK yang dihitung berdasarkan selisih antara LDR yang 

dimiliki oleh Bank dengan LDR Target. 

GWMLDR bisa disesuaikan dengan risiko sektor tertentu atau portofolio hutang 

tanpa menyebabkan penurunan aktivitas perekonomian, sehingga mengurangi 

biaya kebijakan intervensi. Tujuan diberlakukannnya kebijakan GWMLDR adalah 

untuk meningkatkan ketahanan sektor perbankan dalam menghadapi berbagai 

risiko khususnya terkait dengan risiko kredit dan likuiditas, sehingga dapat 

mendukung stabilitas sistem keuangan sekaligus stabilitas moneter melalui 

penguatan peran intermediasi bank (Swaningrum, 2014). Semakin tinggi tingkat 

GWMLDR maka akan memperkuat likuiditas bank sehingga dapat meminimalisir 

resiko terjadinya kredit macet yang terlalu tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Purnawan (2015), Lim (2011) dan Tovar (2012) menunjukkan bahwa 

kebijakan GWMLDR berpengaruh secara efektif dalam mengurangi resiko kredit 

macet namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Swaningrum (2014), yang menunjukkan bahwa kebijakan GWMLDR belum 

secara efektif mengurangi resiko kredit macet. 

Kebijakan lainnya yang dapat meminimalisir tingkat NPL adalah Bank Capital 

Buffer. Bank Capital buffer didefinisikan sebagai selisih lebih antara rasio 

kecukupan modal (CAR) yang dimiliki perbankan dengan persyaratan minimum 

modal perbankan yang diberlakukan regulator (Anggitasari, 2013). Bank Capital 

buffer dapat menjadi pelindung yang dapat menyerap berbagai risiko yang 

mungkin muncul, jika financial distress cost dari modal yang rendah, serta biaya 

akses modal baru yang tinggi (Wong et al., 2010). Bank Capital Buffer merupakan 
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selisih antara besarnya CAR bank dengan ketentuan CAR dari Bank Indonesia 8% 

(Haryanto, 2015).  

Berdasarkan pentingnya permodalan bagi bank, maka bank tidak hanya berusaha 

untuk memenuhi ketentuan minimal CAR, tetapi bank berusaha memperbesar 

CAR di atas minimum. CAR bank yang diatas minimum berfungsi apabila bank 

ingin memitigasi risiko dari siklus bisnis yang ada. Bank Capital Buffer yang 

tinggi akan mempertahankan Bank Capital Buffer mereka dengan meningkatkan 

risiko ketika modal meningkat. Salah satu risiko perbankan adalah risiko kredit 

yang diproksikan dengan NPL dimana semakin tinggi NPL maka akan 

mengurangi modal pada perbankan.  

Adanya kebijakan bank capital buffer dapat memperlihatkan serta menekan laju 

pertumbuhan kredit pada periode ekspansi ekonomi melalui transmisi apabila 

adanya kenaikan dari biaya kredit (loanable fund) menjadikan kebutuhan bank 

untuk meningkatkan cadangan permodalannya serta sebagai antisipasi dari resiko 

kerugian yang akan timbul pada saat terjadi periode krisis yang akan berdampak 

langsung terhadap fungsi intermediasi perbankan Akbari (2018). Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Haryanto (2015) dan Lim (2011) menunjukkan bahwa Bank 

Capital Buffer berpengaruh terhadap risiko kredit dan hasil penelitian Anggitasari 

(2013) secara simultan NPL berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap 

Bank Capital Buffer. 

 

Gambar 3 Pertumbuhan Kredit dan Pembentukan Modal 

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia (data diolah) 
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Dari Gambar 3 kondisi perkembangan pertumbuhan kredit dan pembentukan 

modal perbankan yang dipengaruhi oleh tingkat bank capital buffer. Dapat dilihat 

pada gambar banwa tingkat pertumbuhan buffer cukup fluktuatif terhitung dari 

tahun 2012 sampai dengan 2020. Tercatat tingkat buffer tertinggi sebesar 25% 

seiring dengan kenaikan pertumbuhan kredit dan pertumbuhan GDP. 

Kemudian dalam kaitannya dengan penyaluran kredit selain menciptakan resiko 

kredit macet juga memiliki kecenderungan untuk menciptakan prosiklikalitas, 

yaitu keadaan dimana perekonomian tumbuh lebih cepat ketika fase ekspansi dan 

perekonomian memburuk ketika fase kontraksi (Matheus et al., 2016). Ketika 

perekonomian sedang mengalami fase ekspansi, maka Bank akan cenderung 

meningkatkan penyaluran kredit seiring dengan permintaan kredit yang naik dan 

cenderung mengabaikan risiko. Namun, sebaliknya ketika perekonomian sedang 

dalam fase kontraksi, maka Bank cenderung akan menurunkan penyaluran kredit 

seiring dengan permintaan kredit yang turun.  

Terhadap perilaku prosiklikalitas tersebut dibutuhkan kebijakan yang bersifat 

sebagai Countercyclical yang dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi yang 

terlalu tinggi saat fase ekspansi dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang 

rendah atau bahkan negatif saat fase kontraksi. Berikut ini adalah grafik 

prosiklikalitas Bank Umum Konvensional di Indonesia dari tahun 2012Q1 – 

2020Q4. 

 
Gambar 4. Prosiklilalitas Kredit Bank Umum Konvensional di Indonesia 

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia (Data diolah) 
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Bersdasrkan Gambar 4 yang menjelaskan bagaimana prosiklikalitas terjadi dari 

hubungan antara siklus bisnis dan siklus perilaku resiko Bank Umum 

Konvensional di Indonesia. Ketika perekonomian mengalami fase ekspansi yang 

ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan pada siklus 

bisnis dan menyebabkan perilaku investor yang optimis dan cenderung 

mengabaikan resiko sehingga menyebabkan peningkatan permintaan kredit. 

Ketika permintaan akan kredit mengalami kenaikan maka resiko gagal bayar atau 

Non Performing Loan juga akan meningkat maka dari itu perilaku prosiklikalitas 

yang berlebihan dalam sistem kuangan dapat menyebabkan gangguan pada sektor 

keuangan dan sektor riil. Hal ini akan berdampak pada instabilitas keuangan dan 

berpotensi untuk menimbulkan krisis. Dapat dilihat bahwasannya pertumbuhan 

kredit mengalami peningkatan tertinggi yang signifikan yaitu sebesar 9% dengan 

tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 4% pada tahun 2019. Kemudian 

pertumbuhan kredit terendahterjadipada tahun 2016Q2 yang mengalami 

penurunan menjadi 6% dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 2%.  

Secara teori ketika terjadi resesi ekonomi ditandai oleh penurunan GDP, maka 

permintaan terhadap barang dan jasa menurun sehingga akan mengakibatkan 

penurunan permintaan terhadap kredit dan tingkat suku bunga perbankan 

meningkat (Mankiw N Gregory, 2012). Sedangkan pada saat ekspansi, 

pertumbuhan GDP mengalami peningkatan sehingga terjadi penurunan terhadap 

suku bunga. Penurunan suku bunga tersebut menyebabkan permintaan terhadap 

Kredit ikut meningkat, karena masyarakat kurang tertarik untuk melakukan 

investasi.  

Terdapat beberapa penelitian yang melakukan studi untuk melihat pengaruh antara 

Suku Bunga terhadap Non Performing Loan. Menurut penelitian Husriah (2015) 

yang mendapatkan hasil bahwa Suku bunga berpengaruh positif signifikan secara 

langsung terhadap Non Performing Loan di Bank Rakyat Indonesia Cabang 

Makasar. Linda,, et al. (2015) tingkat suku bunga secara individual berpengaruh 

signifikan terhadap non performing loan pada PT Bank Tabungan Negara 

(Persero) Cabang Padang. Selain itu, hal senada dengan penelitian Ni Made Junita 

Sari (2016), Dewi (2016) Mardi (2016) bahwa suku bunga berpengaruh positif 

terhadap Non Performing Loan pada Bank Umum. Namun, pengaruh positif suku 
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bunga terhadap Non Performing Loan berbanding terbalik dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Fitria (2015) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa suku bunga 

memiliki pengaruh yang negatif terhadap Non Performing Loan di Bank Umum 

Konvensional di Provinsi Riau. Hasil serupa dengan penelitian Putra (2018) yang 

menjelaskan bahwa suku bunga memiliki pengaruh yang negative terhadap resiko 

kredit di Bank Umum Konvensional di Indonesia.  

Kemudian, dalam upaya untuk menyeimbangkan permintaan akan kredit, 

perbankan akan meningkatkan penyaluran kredit. Peningkatan penyaluran kredit 

tersebut menyebabkan peningkatan kredit bergerak secara prosiklikal dan tumbuh 

lebih cepat. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan terdapat pengaruh yang 

erat antara GDP terhadap Non Performing Loan. Penelitian terdahulu yang 

menjelaskan terkait hal tersebut adalah Ramelda (2017) hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto memiliki pengaruh positif terhadap 

Non Performing Loan di Bank Umum Pemerintah di Indonesia. Namun, hasil 

tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Priyaninggar (2016) 

mendapatkan hasil bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki pengaruh yang 

negative terhadap Non Performing Loan perbankan di Indonesia. 

Keberadaan kredit macet selalu ada setiap tahunnya, namun hal ini tidak akan 

mempengaruhi atau mengurangi suatu bank dalam menyalurkan kredit. Hal ini 

disebabkan pihak perbankan sudah mengupayakan penyelamatan dari kredit 

Macet sehingga perbankan dapat mengurangi kerugian (Gede Oggy, 2015). 

Misalnya penyelamatan kredit macet dilakukan dengan cara memperpanjang 

Jangka waktu kredit dan angsuran, atau memberi kemudahan kepada nasabah 

yang tidak dapat melunasi kreditnya pada saat jatuh tempo, sehingga perbankan 

akan tetap memperoleh keuntungan sehingga kredit macet tersebut dapat teratasi 

serta upaya kebijakan yang diterapkan oleh perbankan dalam upaya untuk dapat 

meminimalisir kredit macet yang terlalu dan menjaga agar tingkat NPL dalam 

kondisi yang sehat guna menciptakan sistem keuangan yang stabil.  

Dalam kaitannya mengenai Non Performing Loan terdapat beberapa penelitian 

yang membahas mengenai Non Performing Loan. Penelitian Rosalina & Lestari 

(2019) menunjukkan bahwa bank dengan total aset yang besar cenderung 
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mempengaruhi tingkat Non Performing Loan (NPL). Variabel ukuran bank tidak 

banyak diteliti terhadap Non Performing Loan (NPL) di Indonesia. Kemudian 

menurut (C. Lim et al., 2011) mengevaluasi efektivitas penggunaan instrumen  

dalam mengurangi risiko sistemik di 49 negara dan sebagian instrumen (LTV dan 

GWM) efektif mengurangi prosiklikalitas tetapi efektivitasnya sangat tergantung 

pada guncangan di sektor finansial. Dengan demikian guncangan tersebut akan 

mempengaruhi Non Performing Loan perbankan. 

Merujuk kepada pokok-pokok fikiran, data-data, dan latar belakang yang telah 

dipaparkan maka peneliti tertarik untuk melakukan pengembangan mengenai 

penerapan Non Performing Loan diantara lain yang bersifat sebagai peraturan 

dalam perihal persyaratan modal dan likuiditas yaitu bank capital buffer dan 

Rasio Giro Wajib Minimum Loan to Deposit Ratio terhadap Non Performing 

Loan yang dapat menimbulkan resiko sitemik pada sektor perbankan dan menjaga 

ketahanan stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Oleh karena itu, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUH 

GIRO WAJIB MINIMUM LOAN DEPOSIT RATIO, BANK CAPITAL BUFFER, 

GDP, SUKU BUNGA KREDIT DAN PERTUMBUHAN KREDIT TERHADAP 

NON PERFORMING LOAN BANK UMUM KONVENSIONAL DI 

INDONESIA “ 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas berkenaan 

dengan pertumbuhan kedit, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh Giro Wajib Minimum Loan to Deposit Ratio 

(GWMLDR) terhadap Non Performing Loan Bank Umum Konvensional 

periode tahun 2012Q1 sampai 2020Q4? 

2. Bagaimana pengaruh Bank Capital Buffer terhadap Non Performing Loan 

Bank Umum Konvensional periode tahun 2012Q1 sampai 2020Q4? 

3. Bagaimana pengaruh Gross Domestic Product (GDP) terhadap Non 

Performing Loan Bank Umum Konvensional periode tahun 2012Q1 sampai 

2020Q4? 
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4. Bagaimana pengaruh Suku Bunga Kredit terhadap Non Performing Loan 

Bank Umum Konvensional periode tahun 2012Q1 sampai 2020Q4? 

5. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Kredit terhadap Non Performing Loan 

Bank Umum Konvensional  periode tahun 2012Q1 sampai 2020Q4? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pemaparan yang terdapat dalam latar belakang di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Pengaruh Giro Wajib Minimum Loan to Deposit Ratio (GWMLDR) terhadap 

Non Performing Loan Bank Umum Konvensional  periode tahun 2012Q1 

sampai 2020Q4. 

2. Pengaruh Bank Capital Buffer terhadap Non Performing Loan Bank Umum 

Konvensional  periode tahun 2012Q1 sampai 2020Q4. 

3. Pengaruh Gross Domestic Product (GDP) terhadap Non Performing Loan 

Bank Umum Konvensional  periode tahun 2012Q1 sampai 2020Q4. 

4. Pengaruh Suku Bunga Kredit terhadap Non Performing Loan Bank Umum 

Konvensional  periode tahun 2012Q1 sampai 2020Q4. 

5. Pengaruh Pertumbuhan Kreditterhadap Non Performing Loan Bank Umum 

Konvensional  periode tahun 2012Q1 sampai 2020Q4. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain : 

a. Peneliti, sebagai latihan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

menambah wawasan mengenai perbankan serta dapat mengaplikasikan ilmu 

dan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan. 

b. Lembaga FEB Universitas Lampung, dapat menjadi sumber maupun bahan 

referensi pengetahuan mengenai perbankan, yang dapat bermanfaat bagi 

kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. 

c. Instansi Terkait, sebagai bahan pertimbangan dan menjadi masukan bagi Bank 

Umum dalam pengambilan kebijakan khususnya di dalam pertumbuhan 

kredit. 

d. Peneliti lain, dapat menjadi sumber bahan referensi bagi peneliti lain yang 

apabila ingin meneliti atau mengkaji tentang sektor perbankan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Perbankan 

Industri perbankan merupakan salah satu lembaga atau perusahaan yang 

menyediakan jasa keuangan bagi seluruh masyarakat. Bank ialah lembaga 

keuangan perantara yang mempunyai tujuan untuk membantu kelancaran aliran 

dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan 

dana, sesuai dengan bunyi UU No. 10 Tahun 1998 tentang pokok–pokok 

Perbankan pasal 1 yaitu bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk–bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak. Menurut Kasmir (2014) bank merupakan lembaga 

keuangan yang kegiatannya menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan yang kemudian menyalurkannya kembali kepada masyararakat 

dalam bentuk pembiayaan dan memberikan jasa-jasa bank lainnya. Pengertian 

bank lainnya ialah lembaga atau orang pribadi yang menjalankan kegiatan 

perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga 

(Fahmi, 2014). 

2. Kredit 

Secara tugas dan fungsi kegiatan bank yaitu melakukan pengelolaan dana 

masyarakat guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu caranya dalam 

bentuk pemberian kredit. Sedangkan menurut Undang–Undang Perbankan Nomor 

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 

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 
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Menurut Laoli (2019) kredit adalah system Keuangan Untuk memudahkan 

pemindahan modal dari pemilik kepada pemakai dengan pengharapan 

memperoleh keuntungan. Kredit diberikan berdasarkan kepercayaan orang lain 

yang memberikannya terhadap kecakapan dan kejujuran peminjam. Artinya, 

secara sederhana kredit dapat diartikan sebagai sejumlah pinjaman yang diberikan 

oleh bank kepada masyarakat dengan pengembalian pinjaman oleh debitur sesuai 

tangguhan waktu yang disepakati saat perjanjian awal antara bank dan debitur.    

 

3. Resiko Kredit 

Secara definitive risiko kredit menurut Ghozali (2007) adalah risiko yang dihadapi 

bank karena adanya ketidakpastian atau kegagalan pasangan usaha (counterparty) 

Dalam memenuhi kewajibannya. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan 

debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko 

kredit dapat dibagi kedalam tig arisiko yaitu : 

1. Default Risk  

Default risk merupakan probabilitas terjadinya peristiwa gagal bayar. 

Beberapadefinisi tentang gagal baya rmeliputi melewatkan kewajiban 

pembayaran, melanggar perjanjian yang telah disepakati, melakukan prosedur 

legal atau gagal bayar secara ekonomi dimana nilai asset peminjam lebih kecil 

dari nilai pinjamannya sehingga tidak mampu membayar pinjaman.  Default Risk 

sendiri dapat diukur berdasarkan probabilitas terjadinya gagal bayar pada suatu 

periode waktu tertentu. Risiko ini sangat ditentukan oleh profil kredit dan 

peminjam, yang meliputi faktor–faktor seperti tinjauan keadaan pasar, ukuran 

perusahaan peminjam, faktor kompetisi, kualitas manajemen serta pemegang 

saham perusahaan peminjam. Probabilitas terjadinya gagal bayar tidak dapat 

diukur secara langsung dan biasanya menggunakan perhitungan historis. 

2. Exposure Risk 

Exposure Risk dapat ditimbulkan oleh ketidakpastian suatu jumlah tertentu dimasa 

depan. Terdapat beberapa kredit yang tidak memiliki exposure risk karena jumlah 

kredit yang harus dibayarkan sudah pasti dan sudah ada terkait jadwal 

pembayarannya. Namun, ada beberapa kredit yang jumlahnya tidak pasti, 

misalnya overdraft balance dimana peminjam dapat meminjam kapan saja dan 
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Jumlahnya bebas hingga batasan kredit tertentu. Selain itu kredit yang jumlahnya 

tidak pasti, instrument derivatif juga memiliki exposure risk. 

3. Recovery Risk 

Recovery dari suatu peristiwa gagal bayar tergantung kepada jenis gagal bayar 

yang terjadi dan faktor–faktor lain seperti ada tidaknya agunan (jaminan) dari 

peminjam serta jenis garansinya. Garansi dapat berupa jaminan berupa uang tunai, 

asset financial atau asset tetap serta garansi dari pihak ketiga. 
 

4. Non Performing Loan (NPL) 

Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio antara jumlah kredit bermasalah 

dengan jumlah kredit yang disalurkan. Tingkat kolektibilitas kredit yang dianggap 

bermasalah dan dapat mengganggu kegiatan operasional adalah kredit macet atau 

dikenal dengan Non Performing Loan (NPL) yang manamerupakan persentase 

kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet terhadap 

total kredit yang disalurkan). NPL ini dapat juga diartikan sebagai pinjaman yang 

mengalami kesulitan pelunasan Baik akibat faktor kesengajaan yang dilakukan 

oleh debitur maupun faktor ketidaksengajaan yang berasal dari faktor luar 

(Handayani, 2018). Menurut ketentuan Bank Indonesia terdapat tiga kelompok 

kolektibilitas yang merupakan kredit bermasalah adalah sebagai berikut 

1. Kredit Kurang Lancar (substandard) dengan kriteria :  

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok bunga yang telah melampaui 90 hari,  

b. Sering terjadi cerukan 

c. Frekuensi mutasi rekening relative rendah 

d. Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari,  

e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur 

f. Dokumentasi pinjaman yang lemah. 

2. Kredit Diragukan (doubtful) dengan kriteria :  

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 

180 hari 

b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen 

c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari 

d. Terjadi kapotalisasi bunga.  
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3. Kredit Macet (loss) dengan kriteria :  

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga telah melampaui 270 hari 

b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru 

c. Dari segi hokum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan 

pada nilai wajar. 

Bank Indonesia telah menentukan untuk Non Performing Loan (NPL) sebesar 5%. 

Apabila Bank mampu menekan rasio NPL dibawah 5%, maka potensi dari 

keuntungan yang akan diperoleh akan semakin besar, karena bank – bank akan 

semakin menghemat uang yang diperlukan untuk membentuk cadangan kerugiaan 

Kredit bermasalah atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). PPAP 

untuk kredit berupa cadangan umum dan khusus yang besarnya tergantung dari 

kolektibilitasnya. Berikut ini adalah PPAP Minimum yang Wajib dibentuk 

Berdasarkan Kualitas Kredit yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

Tabel 1 PPAP Minimum yang wajib dibentuk berdasarkan kualitas kredit 

Kualitas kredit  Minimum PPAP 

Lancar  1% X kredit kualitas lancer 

Dalam perhatian khusus (DPK)   5% X (kredit kualitas DPK – nilai agunan) 

Kurang lancar (KL)   15% X (kredit kualitas KL – nilai agunan) 

Diragukan (D)   50% X (kredit kualitas D – nilai agunan) 

Macet (M)   100% X (kredit kualitas M – nilai agunan)  

Sumber : Peraturan Bank Indonesia no 8/2/2006 

 

5. Giro Wajib Minimum Berdasarkan LDR ( Loan Deposit Ratio ) 

Menurut (Peraturan Bank Indonesia Nomor: 15/15/Pbi/2013 ), GWMLDR adalah 

simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo 

Rekening Giro pada Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK yang 

dihitung berdasarkan selisih antara LDR yang dimiliki oleh Bank dengan LDR 

Target. Besaran dan parameter yang digunakan dalam perhitungan GWMLDR 

dalam rupiah ditetapkan (dapat sewaktu-waktu diubah oleh BI) sebagai berikut : 

a. Batas bawah LDR target sebesar 78% dan batas atas LDR target sebesar 

100%.  

b. Bank yang memiliki LDR di dalam kisaran LDR target memiliki GWM LDR 

sebesar 0%.  
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c. Bank yang memiliki LDR kurang dari batas bawah LDR target diberikan 

disinsentif GWMLDR sebesar perkalian Parameter Disinsentif Bawah 

(sebesar 0,1) dengan selisih LDR bank dari batas bawah LDR target. 

d. Bank yang LDR-nya lebih dari batas atas LDR target dan memiliki KPMM 

lebih kecil dari KPMM Insentif (saat ini 14%) akan diberikan disinsentif 

GWMLDR sebesar perkalian parameter disinsentif atas (saat ini sebesar 0,2) 

dengan selisih LDR bank dari batas atas LDR target. 

e. Bank yang memiliki LDR lebih dari batas atas LDR target dan memiliki 

KPMM sama atau lebih besar dari KPMM insentif (saat ini sebesar 14%), 

maka kewajiban pemenuhan GWMLDR sebesar 0%. 

f. Besaran dan parameter LDR target, KPMM Insentif, parameter disinsentif 

bawah, dan parameter disinsentif atas akan dievaluasi sewaktu waktu apabila 

diperlukan. 
 

6. Bank Capital Buffer 

Bank Capital Buffer didefinisikan sebagai selisih lebih antara rasio kecukupan 

modal (CAR) yang dimiliki perbankan dengan persyaratan minimum modal 

perbankan yang diberlakukan regulator (Agustina, 2013). Meskipun, regulasi 

modal bermanfaat untuk keamanan dan kesehatan bank, mewajibkan bank untuk 

menahan peningkatan modal memiliki banyak biaya dan dapat menjadi kendala 

terkait perilaku bank. Bank capital buffer dapat menjadi pelindung yang dapat 

menyerap berbagai risiko yang mungkin muncul, jika financial distress cost dari 

modal yang rendah, serta biaya akses modal baru yang tinggi. Selain itu, bank 

yang memiliki modal yang rendah, lebih mudah kehilangan kepercayaan 

masyarakat. Oleh karena itu, bank dapat menahan dan menjadikan bank capital 

buffer sebagai asuransi untuk menghindari biaya disiplin pasar maupun biaya 

intervensi pengawasan jika mereka memutuskan untuk menurunkan modal di 

bawah Persyaratan rasio kecukupan modal. F. Mishkin (2019) menyatakan bahwa 

bank menahan modalnya berdasarkan beberapa alasan berikut.  

a. Modal bertujuan untuk mengantisipasi kegagalan, bank menahan modalnya 

untuk mengurangi risiko tidak solvabel. Bank cenderung memiliki kecukupan 

modal untuk menyerap kerugian. 
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b. Jumlah modal mempengaruhi pengembalian pemegang saham. Semakin besar 

modal yang ditahan, semakin kecil keuntungan yang diterima pemegang 

saham. Terdapat situasi dimana manajer harus mengambil keputusan yang 

optimal di antara menjaga likuiditas bank tetap aman dan memaksimalkan 

keuntungan bagi pemegang saham. 

c. Modal minimum perbankan diatur oleh regulator. 

 

7. Gross Domestic Product (GDP) 

Menurut (Sukirno, 2005) menyebutkan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu 

ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian 

dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang 

mana perkembangan tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk persentase 

perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya. Sedangkanpendapatan nasional adalah nilai barang dan jasa 

yang diproduksikan dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu dan secara 

konseptual nilai tersebut dinamakan Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut 

(Mankiw N gregory, 2006), PDB adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa 

akhir (final) yang diproduksi dalam sebuah negara pada suatu periode tertentu. 

PDB mengukur 2 hal pada saat bersamaan, yaitu total pendapatan semua orang 

dalam perekonomian dan total pembelanjaan negara untuk membeli barang dan 

jasa dari hasil perekonomian. Sebagaimana kita ketahui teori klasik tentang uang 

meyakini bahwa semakin besar jumlah uang yang dipegang seseorang, maka 

semakin banyak pula ia berbelanja dan semakin besar pula pendapatan nasional 

(Widayatsari dan Mayes, 2009:2). Hal ini berarti produk domestik bruto (PDB) 

memiliki pengaruh yang positif terhadap permintaan kredit. 

 

8. Pertumbuhan Kredit 

Dalam (Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan)yang 

merupakan perubahan atas (“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

1992)tentang“kredit” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak peminjam 

melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian 
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Bunga.Menurut (Kasmir, 2014) secara umum kredit dikatakan kepercayaan. 

Dalam bahasa latin disebut “credere” artinya kepercayaan pihak bank (kreditur) 

kepada nasabah (debitur), bank percaya nasabah pasti akan mengembalikan 

pinjamannya sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Dapat diartikan pula bahwa 

debitur memperoleh kepercayaan dari bank untuk memperoleh dana dan 

menggunakan dana tersebut sebagaimana mestinya serta mampu untuk 

mengembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. 

 

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. Kemudian akan dikenakan biaya 

lainnya seperti cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah 

yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari, pengambilalihan tagihan dalam 

rangka kegiatan anjak piutang dan pengambilalihan atau pembelian kredit dari 

Pihak lain.Ketika terjadi pertumbuhan kredit yang sangat tinggi yang dapat 

memicu terjadinya dilema kebijakan, dimana terjadi deviasi yang cukup ekstrim 

dari pertumbuhan kredit terhadap pola historis jangka panjangnya yang tidak 

didukung Oleh fundamental yang selaras (Iosifov & Khamis, 2009). Di satu sisi, 

kredit yang makin tinggi akan meningkatkan akses kepada sektor keuangan dan 

dapat mendukung pertumbuhan investasi dan perekonomian. Namun di sisi lain 

kondisi ini dapat mengarah pada kerentanan sektor keuangan melalui penurunan 

standar pemberian pinjaman, leverage yang berlebihan serta inflasi harga asset 

(Reinhart & Rogoff, 2009) 

Peningkatan pertumbuhan kredit yang signifikan umumnya akan meningkatkan 

kerentanan sistem keuangan. Kondisi ini didorong oleh perilaku perbankan yang 

cenderung prosiklikal. Karakteristik prosiklikal sektor perbankan melalui 

penyaluran kredit merupakan elemen risiko sistemik yang perlu diperhitungkan 

dengan seksama oleh otoritas pengambil kebijakan. Oleh karenanya salah satu 

tujuan dari kebijakan  adalah membuat insentif bagi sektor keuangan untuk 

berlaku less-procyclically (Gersl dan Jakubic 2010 dalam (Frait et al., 2011) 
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Sementara itu dari sisi mikro, stock utang yang lebih tinggi membuat debitur 

terekspose pada risiko suku bunga dan nilai tukar (jika kredit diberikan dalam 

valas). Bila eksposur ini tidak di-hedging maka kerentanan debitor terhadap kedua 

risiko diatas, akan meningkatkan risiko kredit. Peningkatanpembayaran utang 

akibat peningkatan suku bunga atau depresiasi mata uang dapat menimbulkan 

implikasi yang serius terhadap portfolio pinjaman bank dan atau aktivitas 

perekonomian riil. Anggaran rumah tangga dan perusahaan akan banyak 

digunakan untuk mengakomodir meningkatnya beban pembayaran utang. Setelah 

puncak dari siklus boom berakhir, profit perusahaan menurun sehingga kelayakan 

kredit (creditworthiness) pun menurun. Kondisi ini berpotensi meningkatkan non 

performing loans yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan neraca bank. 

 

Kerentanan neraca perbankan, sistem keuangan dan makroekonomi memiliki 

kaitan yang erat. Ketidakseimbangan kondisi makro yang tercermin dari 

perubahan mendadak suku bunga dan nilai tukar dapat mempengaruhi 

Kemampuan membayar utang debitur dan pada saat yang bersamaan 

meningkatkan kekhawatiran terhadap kondisi kesehatan sektor keuangan. Sebagai 

Contoh, arus masuk modal pembalikan secaratiba-tibadapat mendorong 

Terjadinya peningkatanpenyaluran dana di perekonomian dan memaksa otoritas 

untuk meningkatkan suku bunga. Kondisi ini selanjutnya akan menimbulkan 

tekanan pada sektor perbankan melalui resikokredit yang berasal dari peningkatan 

suku bunga, perlambatan ekonomi dan penurunan nilai kolateral. Di lain pihak 

kekhawatiran terhadap kondisi sektor keuangan akan mendorong ketidakstabilan 

kondisi makro akibat reaksi pasar. 

1. Teori Melitz dan Pardue 

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi keputusan bank umum untuk 

menyalurkan kredit kepada masyarakat. lebih lanjut (Pardue and Melitz, 1973) 

merumuskan model penawaran kredit oleh sistem perbankan sebagai berikut:  

SK = g( S, ic, ib, BD ) 

Keterangan:  

SK  = Jumlah kredit yang ditawarkan oleh bank  

S  = Kendala-kendala yang dihadapi bank seperti tingkat cadangan bank atau  

ketentuan mengenai nisbah cadangan wajib  
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ic = Tingkat suku bunga kredit bank  

ib  = Biaya oportunitas meminjamkan uang  

BD  = Biaya deposito bank 

 

Dari teori diatas menjelaskan bahwa sebenarnya banyak faktor dari sisi penawaran 

yang mempengaruhi bank dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat. Faktor 

yang pertama adalah kendala yang dihadapi bank yaitu mengenai cadangan 

minimum (S), dana cadangan bank sendiri adalah kepemilikan deposito bank di 

bank sentral ditambah uang yang secara fisik dalam brangkas bank. Tingkat 

cadangan bank memang terlihat mempengaruhi jumlah penyaluran kredit 

perbankan karena jika bank meningkatkan jumlah cadangan bank hal ini akan 

mengurangi jumlah dana yang dapat dipinjamkan kepada nasabah sehingga 

kemampuan bank menyalurkan kredit berkurang, begitu juga sebaliknya. 

Mengenai tingkat cadangan minimum telah diatur dan ditetapkan oleh bank 

sentral di setiap negara sebesar presentase tertentu dari dana pihak ketiga, jadi 

Besarnya cadangan minimum suatu bank sangat bergantung dari jumlah dana 

pihak ketiga yang dimiliki bank. 

 

Semakin tinggi suku bunga kredit bank akan membuat bank meningkatkan jumlah 

kreditnya karena ini berarti semakin tinggi kesempatan bank untuk memperoleh 

keuntungannya. Walaupun kredit merupakan sumber pendapatan utama dan 

terbesar kredit juga memiliki resiko terbesar, bank dapat memperoleh keuntungan 

bukan hanya dari penyaluran kredit tetapi juga melalui investasi surat berharga 

lainnya sehingga bank akan mempertimbangkan opprtunity cost dari kredit seperti 

penempatan dana pada Serifikat Bank Indonesia (SBI) yang memiliki tingkat 

resiko sangat rendah akan menjadi pertimbangan seberapa besar dana yang 

disalurkan dalam bentuk kredit kepada nasabah, bank akan mempertimbangkan 

tingkat bunga dan tingkat resikonya, secara umum jika tingkat bunga SBI tinggi 

dan NPL dari kredit dinilai cenderung tinggi bank akan lebih memilih untuk 

menyalurkan lebih banyak dananya pada surat berharga dibandingkan kredit. 

Faktor yang terakhir adalah biaya deposito bank, Biaya deposito bank merupakan 

kendala lain yang dihadapi bank dalam menentukan jumlah kredit yang 

ditawarkan. Biaya deposito merupakan biaya yang diberikan bank kepada para 

deposan atas uang atau dana yang disimpannya dalam bentuk deposito. Biaya 



23 
 

 

Yang diberikan dalam bentuk bunga yaitu bunga deposito bank.Apabila biaya 

deposito bank tinggi maka deposito juga akan meningkat. Meningkatnya deposito 

berarti dana yang dihimpun dari masyarakat juga meningkat sehingga secara tidak 

langsung akan mempengaruhi jumlah kredit yang ditawarkan. 

 

2. Teori menurut Bernanke dan Blinder 

Penawaran dan permintaan kredit juga dapat dilihat dari formulasi yang 

dikemukakan oleh Bernanke dan Blinder dalam Magalhaes (2011) berikut ini : 

Penawaran kredit : 

Ls = f(R , i).DEP(1 - T) 

Permintaan Kredit : 

Ld = g( R, i, y) 

Berdasarkan kedua fungsi tersebut, maka bentuk pasar kredit menjadi : 

g( R, i, y) = f(R , i).DEP(1 - T) 

Keterangan : 

Ls  = Penawaran kredit  

Ld  = Permintaan kredit  

R  = Suku bunga kredit  

i  = Suku bunga obligasi  

DEP  = Jumlah deposito yang dimiliki perbankan  

T  = Rasio cadangan minimum bank  

Y  = GNP  
 

Formulasi tersebut menggunakan asumsi bahwa kredit merupakan substitusi yang 

tak sempurna bagi obligasi karena perusahaan terutama sektor riil yang berskala 

kecil tidak mampu mendapatkan dana dari menerbitkan obligasi sehingga mereka 

sangat bergantung pada kredit yang diberikan oleh bank (bank dependen). Dari 

teori yang dikemukakan oleh Barnake dan Binder diatas penawaran kredit 

dipengaruhi suku bunga kredit, suku bunga obligasi, jumlah deposito, dan rasio 

cadangan minimum bank. Dari teori ini dapat kita pahami bahwa jumlah deposito 

(DPK) menjadi faktor penentu penawaran kredit bank karena seperti dijelaskan 

sebelumnya bahwa dana pihak ketiga merupakan sumber dana terbesar yang 

dimiliki bank, oleh karena itu sangat penting bagi perbankan untuk 

mengumpulkan dana dari masyarakat luas agar penawaran kredit perbankan juga 
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Dapat ditingkatkan yang pada akhirnya manfaatnya juga akan dirasakan oleh 

masyarakat. 

9. Suku Bunga Kredit 

Bunga bank menurut (Kasmir, 2014), dapat diartikan sebagai balas jasa yang 

diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang 

membeli atau menjual produknya atau bunga juga dapat diartikan sebagai harga 

yang harus dibayar kepada nasabah dengan yang harus dibayar oleh nasabah 

kepada bank. Menurut teori klasik, tabungan adalah fungsi dari tingkat bunga. 

Makin tinggi tingkat bunga makin tinggi pula keinginan masyrakat untuk 

menabungartinya pada tingkat bunga yang lebih tinggi masyrakat akan lebih 

terdorong untuk mengorbankan atau mengurangi pengeluaran untuk konsumsi 

guna menambah tabungan. Menurut Mankiw N gregory (2006), teori tingkat 

bunga yang dibayarkan bank sebagai tingkat bunga nominal yang merupakan 

penjumlahan tingkat bunga riil ditambah tingkat inflasi. Adanya kenaikan atau 

penurunan tingkat inflasi menyebabkan pada kenaikan atau penurunan tingkat 

bunga nominal. 
 

10. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan kebijakan GWMLDR terhadap Non Performing Loan 

Menurut Pardue and Melitz (1973) tingkat cadangan yang dimiliki bank akan 

mempengaruhi jumlah kredit yang akan disalurkan oleh bank tersebut, katika 

bank meningkatkan besaran cadangannya maka akan turut mengurangi jumlah 

kredit yang akan diberikan kepada nasabah yang dapat dijelaskan bahwa 

kemampuan bank dalam menyalurkan kredit akan berkurang. Sementara itu, 

besaran jumlah cadangan wajib minimum telah diatur dan ditetapkan oleh bank 

sentral yaitu BI dalam presentase tertentu terhadap dana pihak ketiga bank. 

 

Melalui penerapan ketentuan instrumen kebijakan  GWMLDR akan dapat 

mendorong fungsi intermediasi dalam hal ini berupa kredit. Instrumen ini 

diharapkan dapat meyesuaikan terhadap Non Performing Loan dan 

mengendalikan resiko yang muncul akibat prilaku sektor perbankan ketika 

terjadinya prosiklikalitas dalam hal penyaluran kredit. Berdasarkan penjelasan dan 
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Hasil pnelitian yang sudah ada makan dapat dibuat hipotesis bahwa GWMLDR 

berpengaruh positif terhadap Non Performing Loan bank. 

2. Hubungan kebijakan Bank Capital Buffer terhadap Non Performing Loan 

Bank Capital Buffer merupakan ketentuan sebagai penyangga modal dalam 

memenuhi persyaratan modal minimum yang digunakan untuk mengantisipasi 

terjadinya resiko sistemik yang disebabkan oleh Non Performing Loan yang 

berlebihan. Berdasarkan hal tersebut, tingkat perubahan permodalan melalui 

transmisi lending channel dan capital channel dalam mempengaruhi kredit. Pada 

transmisi lending channel bank, ketika terjadi pengetatan regulasi kebijakan 

moneter yang dapat menyebabkan cost of fund bank terkhusus pada DPK, maka 

akan mengurangi interest margin yang akan berakibat pada tingkat probabilitas 

bank menurun. Dalam kondisi tersebut bank akan meningkatkan permodalan dan 

Meningkatkan persyaratan kredit serta hal tersebut akan mengurangi penyaluran 

kredit sehingga berdampak pada penurunan Non Performing Loan. 

Fungsi capital buffer dalam industri perbankan adalah untuk mengantisipasi 

apabila terjadi peningkatan kerugian di masa depan dan untuk mengantisipasi 

apabila modal menjadi langka dan mahal pada periode penurunan (Fikri, 2012). 

Capital buffer inilah yang akan tergerus pertama kali apabila terjadi guncangan 

dari ketidak pastian risiko di masa yang akan datang. Kebutuhan modal telah 

berubah menjadi salah satu ukuran utama dalam pengawasan perbankan saat ini. 

Kebutuhan modal ini menjadi buffer bagi bank ketika bank berada pada kondisi 

ekonomi yang buruk, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan terlebih dahulu 

terhadap over-taking risiko (Rochet, 1992).  

Hasil teoritis berfokus pada dampak dari persyaratan modal terhadap risiko bank 

yang didominasi oleh teori moral hazard, di mana asimetri informasi dan asuransi 

melindungi bank dari pendisiplinan deposan. Mengambil modal sebagai variabel 

eksogen, literatur ini menganalisis insentif dalam pilihan risiko aset. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa ketentuan kecukupan modal dapat mengurangi total volume 

aset yang berisiko (Furlong dan Keeley, 1989). Namun, pandangan yang lebih 

luas, bergerak di luar teori moral hazard, terdapat teori charter value. Teori ini 
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menyatakan bahwa bank mengalami kebangkrutan sehingga menyebabkan bank 

kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Telah ada 

dua kemungkinan karakteristik lebih lanjut dari hubungan antara modal bank 

dengan risiko (Diamond dan Rajan, 2000).  

Hubungan jangka panjang antara capital buffer dan risiko serupa dengan yang 

diprediksi dalam teori charter value, dan dapat bersifat positif atau negatif. Di sisi 

lain, hubungan jangka pendek antara capital buffer dan risiko, akan tergantung 

pada tingkat kapitalisasi perbankan. Bagi bank yang memiliki tingkat modal 

mendekati yang mereka inginkan (bank dengan kapitalisasi tinggi), memiliki 

hubungan yang positif. Namun, bagi bank yang memiliki jumlah modal mendekati 

peraturan tingkat modal yang disyaratkan, maka hubungan negatif. Peningkatan 

peraturan persyaratan modal, dalam jangka pendek, akan mengurangi capital 

buffer dan memiliki dampak yang sama dengan mereduksi langsung pada capital 

buffer. 

Shrieves dan Dahl (1992) berpendapat bahwa hubungan positif antara variabel-

variabel kunci ini sejalan dengan beberapa hipotesis yang meliputi dampak yang 

tidak diinginkan dari persyaratan modal minimum, biaya regulasi, penghindaran 

biaya kebangkrutan sebagai managerial risk aversion. Sebaliknya, Jacques dan 

Nigro (1997) menemukan hubungan negatif antara perubahan modal dan tingkat 

risiko. Alternatif lainnya, seperti yang disarankan oleh Shrieves dan Dahl (1992), 

mungkin ada hubungan negatif antara modal dan penyesuaian risiko jika bank 

berusaha untuk memanfaatkan subsidi asuransi deposito. Namun, bukti tentang 

teori capital buffer lebih terbatas. Untuk savings banks di Jerman, Heid et al. 

(2004) menyarankan bahwa koordinasi dari modal dan penyesuaian risiko 

tergantung pada jumlah modal bank yang dipegang melebihi peraturan tersebut. 

Bank dengan capital buffers yang rendah mencoba untuk membangun kembali 

buffer dengan menaikkan modal sekaligus menurunkan risikonya. Sebaliknya, 

bank dengan buffer yang besar akan menjaga capital buffer mereka dengan 

meningkatkan risiko ketika modal meningkat. 
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B. Tinjauan Empiris 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait kebijakan  terhadap pertumbuhan 

kredit. Peneliti mencoba menyajikannya sebagai berikut. 

Tabel 2. Tinjauan Empiris 

NO Nama dan Judul Variabel dan Metode Hasil 

1. dr. Mejra Festić & dr. Jani 

Bekő  

The Banking Sector and 

Macroeconomic 

Indicators: Some 

Evidence for Hungary and 

Poland. 

Variabel Independen : 

GDP, exchange rate, 

interest rate, saving, 

FDI, real wages, 

insolvent companies. 

Variabel Dependen : 

NPL 

Ordinary Least Square 

Peningkatan kondisi 

ekonomi yang positif 

mempengaruhi kinerja 

sektor perbankan di kedua 

negara. Di Hungaria, 

tabungan telah 

memperlambat rasio NPL. 

Sebaliknya, di Polandia , 

tabungan telah 

mempercepat pertumbuhan 

rasio NPL. Peningkatan 

jumlah perusahaan 

bangkrut di Hungaria 

mempercepat pertumbuhan 

rasio NPL 

2. Terhi Jokipii dan Alistair 

Milne  

Bank Capital Buffer and 

Risk Adjustment 

Decisions 

Tahun 2011 

Variabel Dependen: 

Capital buffer dan 

risiko 

Variabel Independen: 

non performing loans, 

ratio of risk-weighted 

assets to total assets, 

the commercial and 

industrial loans to total 

loans ratio, charter 

value, bank size, return 

on assets, loan loss 

provisions, liquidity, 

dummy variables 

full sample GMM 

yaitu single equation 

estimations dan 

simultaneous equation 

estimations. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

adanya hubungan 

yang positif 

signifikan dan dua 

arah (two way) antara 

capital buffer dan 

risiko. Selain itu, 

Jokipii dan Milne 

(2011) menemukan 

manajemen shortterm 

adjustment pada 

modal dan risiko 

tergantung pada 

tingkat kapitalisasi 

bank. Penemuan ini 

secara umum sesuai 

dengan teori capital 

buffer, yang 

memprediksi bahwa 

bank dengan tingkat 

kapitalisasi yang baik 

akan menyesuaikan 

capital buffer dan 

risiko secara positif. 
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NO Nama dan Judul Variabel dan Metode Hasil 

3. Fawad Ahmad & Taqadus 

Bashir Explanatory of 

Macroeconomics 

Variables as Determinant 

of Non-Performing 

Loans: Evidence from 

Pakistan 

 

Tahun 2013 

growth in GDP, 

tingkat pengangguran, 

tingkat suku bunga, 

tingkat inflasi, 

effective exchange 

rate, consumer price 

index, ekspor.  

Variabel Dependen : 

NPL  

Ordinary Least Square 

Penelitian ini 

menunjukkan ada 

hubungan signifikan 

negative antara GDP 

growth, tingkat suku 

bunga, tingkat inflasi, 

ekspor dan produksi 

industry dengan NPL. 

Selain itu ditemukan 

hubungan signifikan 

positif antara consumer 

price index dengan NPL. 

Namun, variabel lain tidak 

signifikan. 

4. Muhammad Jusmansyah 

dan Agus Sriyanto  

Analisis Pengaruh CAR, 

BOPO dan ROA terhadap 

Non Performing Loan 

 

Tahun 2011 

Variabel Independen 

Capital Adequacy, 

Ratio Biaya, 

Operasional 

Pendapatan 

Operasional Return on 

Total Assets  

Variabel Dependen 

Non Performing Loan 

Secara simultan keempat 

variabel yang digunakan 

berpengaruh secara 

signifikan. Secara parsial 

Capital AdequacyRatio 

dan Return on Total Assets 

berpengaruh signifikan 

terhadap Non Performing 

Loan Biaya Operasional 

Pendapatan Operasional 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Non 

Performing Loan 

5. Iksan Adisaputra 

 Analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi Non 

Performing Loan pada 

PT.Bank Mandiri 

(Persero) Tbk 

 

 

Tahun 2012 

Variabel Independen 

Capital Adequacy 

Ratio Loan to Deposit 

Ratio Net Interest 

Margin Biaya 

Operasional 

Pendapatan 

Operasional  

Variabel Dependen 

Non Performing Loan 

Data panel dinamis 

system GMM 

(Generalization 

Method of Moments). 

Secara simlultan keempat 

variabel tersebut 

berpengaruh terhadap Non 

Performing Loan.. Secara 

parsial Capital Adequacy 

Ratio, Loan to Deposit 

Ratio dan Biaya 

Operasional Pendapatan 

Operasional berpengaruh 

signifikan terhadap Non 

Performing Loan. Net 

Interest Margin tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap Non Performing 

Loan. 
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NO Nama dan Judul Variabel dan Metode Hasil 

6. Changjun 

Zheng, 

Tinghua Xu, 

dan Wanxia 

Liang 

 

The Empirical 

Research of 

Banks’Capital 

Buffer and 

Risk 

Adjustment 

Decision 

Making 

 

(2012) 

Variabel Dependen: 

Capital Buffer 

(Δbuf) dan 

penyesuaian risiko 

(Δrisk) 

Variabel 

Independen: 

Ratio of risk 

weighted assets to 

total assets 

(Δrwa/ta), ratio of 

non performing 

loans (Δnpl), ratio 

of commercial and 

industrial loans to 

total loans 

(Δc&iratio), 

franchise value, 

bank size (SIZE), 

return on 

assets(ROA), loan 

loss provisions, 

mobility (liquidity), 

dummy variables. 

Generalized 

Method of 

Moments 

(GMM) 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

hubungan short 

adjustment untuk 

modal dan risiko 

adalah berkorelasi 

positif dan dua arah. 

Selain itu, Zheng et 

al. (2012) 

menemukan bahwa 

manajemen of shortterm 

adjustments 

pada modal dan 

risiko tergantung 

pada ukuran dari 

capital buffer. 

Hubungan antara 

modal dan 

penyesuaian risiko 

untuk bank dengan 

tingkat kapitalisasi 

yang baik adalah 

positif, yaitu bank 

mempertahankan 

tingkat target 

modalnya dengan 

menaikkan 

(menurunkan) 

risikonya ketika 

modal meningkat 

(menurun). 

Sebaliknya, bank 

dengan capital buffer 

mendekati 

persyaratan modal 

minimum, hubungan 

antara modal dan 

penyesuaian 

risikonya adalah 

negatif, artinya bank 

meningkatkan capital 

buffernya dengan 

mengurangi. 
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NO Nama dan Judul Variabel dan Metode Hasil 

7. Agustina Alam 

Anggitasari 

HUBUNGAN 

SIMULTAN ANTARA 

CAPITAL BUFFER 

DAN RISIKO 

2013 

Variabel Dependen : 

capital buffer dan 

risiko bank. 

Variabel independen 

: ROE, NPL, Loans 

to Total Assets, 

DPR, 

Bank Size, standar 

deviasi Dana Pihak 

Ketiga, standar 

deviasi 

Beban Bunga dan 

Kurs, standar deviasi 

BOPO, standar 

deviasi 

Capital Adequacy 

Ratio. 

analisis deskriptif, 

uji asumsi 

klasik (Uji 

Normalitas dan Uji 

Heteroskedastisitas), 

analisis model 

persamaan 

simultan (Two Stage 

Least Squares), uji 

Hausman, uji 

hipotesis (Uji F-

statistic, 

Uji t-statistic, Uji 

Koefisien 

Determinasi). 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

capital buffer tidak 

berhubungan 

simultan dengan risiko; 

Return On Equity 

(ROE), Loans to Total 

Assets (LOTA), 

Bank Size (SIZE) 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

capital buffer; Non 

Performing Loan (NPL) 

berpengaruh positif 

tetapi tidak signifikan 

terhadap 

capital buffer; Dividend 

Payout Ratio (DPR) 

berpengaruh negatif 

tetapi tidak 

signifikan terhadap 

capital buffer; Non 

Performing Loan (NPL), 

standar deviasi 

dari dana pihak ketiga 

(SDPK), standar deviasi 

dari BOPO (SBOPO) 

berpengaruh 

negatif tetapi tidak 

signifikan terhadap 

risiko; standar deviasi 

dari beban bunga 

dan kurs (SBBK) 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

risiko; dan standar 

deviasi dari CAR 

bepengaruh positif tetapi 

tidak signifikan terhadap 

risiko. 
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NO Nama dan Judul Variabel dan Metode Hasil 

8. Rifaatul Mahmudah 

Analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi Non 

Performing Loan di 

Sulawesi Selatan 

 

Tahun 2010 

Variabel Independen 

Inflasi PDBR 

perkapita rill Loan to 

Deposit Ratio  

Variabel Dependen 

Non Performing Loan 

Regresi data panel 

dinamis FGLS 

(Feasible Generalized 

Least Square) 

Secara simultan Inflasi, 

PDBR rill, Loan to 

Deposit Ratio berpengaruh 

secara signikan. Secara 

parsial Inflasi, PDBR 

perkapita rill, dan Loan to 

Deposit Ratio berpengaruh 

signifikan terhadap Non 

Performing Loan. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori yang sudah dijelaskan, maka didapatkan konsep yang 

dijadikan sebagai acuan sebuah penelitian. Peneliti mencoba menjelaskan 

penelitian dengan mengaplikasikan masalah dalam bagan kerangka pemikiran 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kerangka Pemikiran 

 

GWMLDR  

Bank Capital Buffer  

Gross Domestic Product 

Pertumbuhan Kredit  

Suku Bunga Kredit  

Non Performing Loan  
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D. Hipotesis 

1. Diduga Giro Wajib Minimum Loan to Deposit Ratio (GWMLDR) berpengaruh 

negatif terhadap Non Performing Loan (NPL) Bank Umum Konvensional di 

Indonesia. 

2. Diduga Bank capital buffer berpengaruh positif terhadap Non Performing Loan 

(NPL) Bank Umum Konvensional di Indonesia. 

3. Diduga variabel Gross Domestict Bruto (GDP) berpengaruh positif terhadap 

Non Performing Loan (NPL) bank umum konvensional di Indonesia. 

4. Diduga variabel Pertumbuhan Kredit berpengaruh positif terhadap Non 

Performing Loan (NPL) Bank Umum Konvensional di Indonesia. 

5. Diduga variabel Suku Bunga Kredit berpengaruh positif terhadap Non 

Performing Loan (NPL)  Bank Umum Konvensional di Indonesia. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat pada 

penelitian ini adalah Non Performing Loan (NPL) yang digambarkan melalui 

persentaseNon Performing Loan (NPL) tujuh Bank UmumKonvensional di 

Indoneia.Sedangkan variabel bebas terdiri dariGWMLDR, Bank Capital Buffer, 

Gross Domestic Product (GDP), PertumbuhanKreditdan Suku Bunga Kredit. 

Ruang lingkup penelitian ini adalah tujuh Bank UmumKonvesional di Indonesia. 

Dasar pemilihantujuh bank inia dalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

6/POJK.03/2016 tentang klasifikasi bank menurut kegiatan usaha bank umum 

yang memiliki modal inti minimal Rp 30 Triliun dengan menggunakan data dari 

tahun 2012Q1 - 2020Q4 

B. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan adalah data gabungan antara data cross section dan data time 

series yang disebut juga sebagai data panel. Data cross section merupakan data 

tujuh Bank UmumKonvensional di Indonesia antara lain Bank Rakyat Indonesia 

(BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Central Asia (BCA), Danamon, 

CIMB Niaga, Mandiri dan Bank Panin dan data time series merupakan data dari 

Kuartal 1 tahun 2012 sampai Kuartal 4 tahun 2020. 

 

Pemilihan data penelitian dengan menggunakan data panel disebabkan karena 

mempunyai beberapa keuntungan jika dibandingkan dengan data time series atau 

cross section, yaitu : 

a. Data panel yang merupakan gabungan dua data time series dan cross section 

mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan 

degree of freedom yang lebih besar (Widarjono,2018). 
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b. Menggabungkan informasi dari data time series dan cross section dapat 

mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel 

ommited-variabel (Widarjono,2018).  

Tabel 3. Deskripsi Data 

Variabel Simbol Satuan Sumber Data 

Non Performing Loan NPL Persen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Giro Wajib Minimum 

Loan to Deposit Ratio 
GWMLDR Persen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Bank capital buffer Cb Persen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Gross Domestic 

Product 
GDP Persen Bank Indonesia (BI) 

Pertumbuhan Kredit Cg Persen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Suku Bunga Kredit Ir Persen Bank Indonesia (BI) 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Non Performing Loan (NPL) 

Pengertian Non Performing Loan (NPL) menurut Kasmir (2014) adalah Kredit 

bermasalah atau kredit macet adalah kredit yang didalamnya terdapat hambatan 

yang disebabkan oleh 2 unsur yakni dari pihak perbankan dalam menganalisis 

maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam 

kewajibannya tidak melakukan pembayaran. Data NPL berbentuk Persentase yang 

diperolehdari laporan dan publikasi buku dalam bentuk digital melalui situs resmi 

Otoritas Jasa Keuangan. 

2. Giro Wajib Minium Loan to Deposit Ratio (GWMLDR) 

GWMLDR adalah kebijakan yang diterapkan oleh Bank Indonesia dimana 

simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh bank umum dalam bentuk saldo 

Rekening giro padabank indonesia sebesar persentase dari DPK yang dihitung 
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berdasarkan selisih antara LDR yang dimiliki oleh bank umum dengan LDR 

target. Data GWMLDR berbentuk Persentase yang diperolehdari laporan dan 

publikasi buku dalam bentuk digital melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan. 

3. Bank Capital Buffer 

Bank Capital Buffer adalah selisih antara rasio kecukupan modal atau Capital 

Adequacy Ratio (CAR) yang dimiliki oleh sektor perbankan dengan persyaratan 

minimum modal perbankan yang diberlakukan oleh regulator. Data Bank capital 

buffer berbentuk Persentase yang diperolehdari laporan dan publikasi buku dalam 

bentuk digital melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan. 

4. Pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) 

Tingkat pertumbuhan GDP atau yang dapat diartikan sebagai tingkat pertumbuhan 

ekonomi yang dihitung melalui penjumlahan GDP riil yang berlaku pada periode 

ke periode selanjutnya. Perhitungan pertumbuhan GDP riil yaitu hasil dari 

pengurangan GDP riil periode tertentu dengan GDP riil periode sebelumnya yang 

kemudian dibagi dengan GDP riil periode sebelumnya. Data GDP berbentuk 

Persentase yang diperolehdari laporan dan publikasi buku dalam bentuk digital 

melalui situs resmi Bank Indonesia. 

5. Pertumbuhan Kredit 

Merupakan pertumbuhan total kredit bank yang diberikan kepada pihak ketiga 

(tidak termasuk kredit kepada bank lain) termasuk Kredit Modal Kerja (KMK), 

Kredit Investasi (KI), dan Kredit Konsumsi (KK). Data yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu data pertumbuhankredittujuh Bank UmumKonvensional di 

Indonesia dari tahun 2012Q1-2020Q4. Data pertumbuhankredit Bank 

UmumKonvensional di Indonesia berbentuk Persentase. Data tersebut didapat dari 

laporan dan publikasi buku dalam bentuk digital melalui situs resmi Otoritas Jasa 

Keuangan. Perhitungan dari pertumbuhan kredit adalah dengan mengurangi total 

kredit pada periode tertentudengan total kredit pada periode sebelumnya, lalu 

dibagi dengan total kredit periode sebelumnya. 
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6. Suku Bunga Kredit  

Suku Bunga Kredit merupakan biaya bunga yang dibebankan oleh bank kepada 

debitur atas pinjaman yang diberikan oleh bank.Datasukubungakredit berbentuk 

Persentase yang diperolehdari laporan dan publikasi buku dalam bentuk digital 

melalui situs resmi Bank Indonesia. 

D. Spesifikasi Model Penelitian 

1. Spesifikasi Model Penelitian untuk Menguji Pengaruh GWMLDR dan 

Bank Capital Buffer terhadap Non Performing Loan (NPL) 

Spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

Keterangan : 

nplit  = Non performing loan 

gwmldrit = Giro Wajib Minimum berdasarkan Loan to Deposit Ratio 

cbit  = Selisih antara CAR aktual dengan CAR target minimum 

gdpit  = Pertumbuhan Gross Domestic Product 

cgit  = Pertumbuhan Kredit 

irit  = Suku Bunga Kredit  

β0  = Konstanta  

1,2,3,4,5,6 = Koefisien  

  = Residual (error term) 

i   = Bank ke -i  

t   = Periode ke -t  

 

E. Metode Analisis Data 

1. Analisis Data Panel 

Observasi pada pelaku unit ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan atau 

negara, tidak hanya akan melakukan observasi terhadap unit-unit tersebut  tetapi 

dalam waktu yang bersamaan juga perilaku unit-unit tersebut pada berbagai 

periode waktu. Gabungan data cross section dan time series ini disebut data panel 

(panelpolled data). Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan 



37 
 

 

menggunakan data panel. Pertama, data panel yang merupakan gabungan dua data 

time series dan cross section mampu menyediakan data yang lebih banyak 

sehingga menghasilkan degree of freedom yang lebih besar. Kedua, 

Menggabungkan informasi dari time series dan cross section dapat mengatasi 

masalah yang timbul (Widarjono, 2018). 

2. Estimasi Model 

Penelitian ini menggunakan metode General Least Square (GLS). Dalam metode 

ini terdapat tiga macam pendekatan untuk pemilihan model terbaik diantaranya 

sebagai berikut :  

a. Pendekatan Common Effect Model 

Model Menurut Widarjono (2018), teknik paling sederhana untuk mengestimasi 

data panel adalah hanya dengan menggunakan kombinasi data time series dan 

cross section. Dengan hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat 

perbedaan antar waktu dan individu maka kita bisa menggunakan metode OLS 

untuk mengestimasi model data panel. Metode ini dikenal dengan estimasi 

Common Effect. Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu 

maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dengan 

berbagai kurun waktu. Spesifikasi model dari pendekatan common effect adalah 

sebagai berikut.  

 

 

Keterangan :  

Yit  = Variabel terikat untuk unit i dalam waktu t 

X 1it,X2it = Variabel bebas untuk unit i dalam waktu t  

0  = Intersep  

1,2  = Koefisien Slope  

it  = Residual (error term) 

 

b. Pendekatan Fixed Effect Model 

Model Menurut Widarjono (2018), model yang mengasumsikan adanya 

perbedaan intersep di dalam persamaan dikenal dengan model regresi fixed effect. 
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Teknik model fixed effect adalah teknik mengestimasi data panel dengan 

menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. 

Pengertian fixed effect didasarkan adanya perbedaan intersep antara perusahaan 

namun intersepnya sama antar waktu (time invariant). Model estimasi ini 

Seringkali disebut dengan teknik Least Squares Dummy Variabels (LSDV). 

Spesfikasi model dari pendekatan fixed effect adalah sebagai berikut.  

 

 

Keterangan :  

Y it  = Variabel terikat untuk unit i dalam waktu t  

X 1it,X 2it = Variabel bebas untuk unit i dalam waktu t  

0   = Intersep  

1,2  = Koefisiesn slope  

D1, D2, D3 = Variabel dummy 

it  = Residual (error term) 

 

c. Pendekatan Random Effect Model 

Model Menurut Widarjono (2018), variabel dummy di dalam model fixed effect 

untuk mewakili ketidaktahuan kita tentang model yang sebenarnya. Variabel 

tersebut membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (degree of 

freedom) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini dapat 

diatasi dengan menggunakan variabel gangguan (error terms) dikenal sebagai 

metode random effect. Model ini mengestimasi data panel dimana variabel 

gangguan mungkin saling berhubungan antarwaktu dan antarindividu. Spesifikasi 

model dari pendekatan random effect adalah sebagai berikut (Widarjono, 2018).  

 

 

 

 

 

Keterangan :  

Y it  = Variabel terikat untuk unit i dalam waktu t  
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X 1it,X 2it = Variabel bebas untuk unit i dalam waktu t  

0  = Intersep 

1,2  = Koefisien slope  

it   = eit +  i 

3. Langkah Penentuan Model Data Panel 

a. Uji Chow 

Pengujian ini membandingkan model common effect dengan fixed effect. Uji 

Chow dalam penelitian ini menggunakan program Eviews10. Hipotesis yang 

dibentuk dalam Uji Chow adalah sebagai berikut :  

H0 : Model Common EffectModel 

Ha : Model Fixed EffectModel 

H0 ditolak jika F-tabel lebih kecil dari nilai  . Sebaliknya H0 diterima jika F-tabel 

lebih besar dari nilai  . Nilai F-tabel menggunakan sebesar 5%. Perbandingan 

tersebut dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut :  

H0 : Menerima model common effect model, jika nilai Uji Chow < F-tabel  

Ha : Menerima model fixed effectmodel, jika nilai Uji Chow > F-tabel  

 

b. Uji Hausman 

Pengujian ini membandingkan model fixed effectmodeldengan random effect 

model. Uji Hausman menggunakan program yang serupa dengan Uji Chow yaitu 

program Eviews 10. Hipotesis yang dibentuk dalam Uji Hausman adalah sebagai 

berikut :  

H0 : Model Random EffectModel 

Ha : Model Fixed EffectModel 

H0 ditolak jika Chi Square lebih kecil dari nilai . Sebaliknya H0 diterima jika Chi 

Square lebih besar dari nilai  . Nilai Chi Square menggunakan  sebesar 5%.  

Perbandingan tersebut dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut :  

H0 : Menerima model random effect model, jika nilai Uji Hausman < nilai   

Chi Square  

Ha : Menerima model fixed effect model, jika nilai Uji Hausman > nilai 

Chi Square 
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4. Pengujian Asumsi Klasik 

a. Deteksi Multikolinieritas 

Menurut Widarjono (2018) multikolinieritas adalah terdapatnya hubungan antara 

variabel independen dalam persamaan regresi, hubungan linier antara variabel 

Independen dalam regresi berganda dapat terjadi dalam bentuk hubungan linear 

yang sempurna, dan hubungan linier yang kurang sempurna. Kecepatan kenaikan 

Varian dankovarian dalam uji multikolinieritas dapat diamati dengan meliahat 

besaran Variance Inflation Factor (VIF), hal ini akan menunjukkan dimana varian 

dari estimator tersebut menaik dengan adanya multikolinieritas. Berikut ini 

beberapa syarat ketentuan Variance Inflation Factor (VIF) : 

a. 1 sampai < 5Multikolinieritas Rendah. 

b. 5 sampai < 10 Multikolinieritas Sedang. 

c.  10Multikolinieritas Tinggi. 

Sehingga, dengan demikian jika varian terus mengalami kenaikan karena adanya 

multikolinieritas, maka hal ini akan menyebabkan standart error juga akan naik. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Widarjono (2018) heteroskedastisitas diasumsikan bahwa variabel 

gangguan memiliki rata-rata niali nol, dengan memiliki niali varian yang konstan, 

serta variabel gangguan yang tidak saling berhubungan anatara satu observasi 

dengan obsevasi lainnya dalam menghasilkan OLS yang BLUE. Sehingga dengan 

demikian pada uji heteroskedastisitas estimator OLS tidak lagi menghasilkan 

estimator yang Best, Linear, Unbiased, Estimator (BLUE), melainkan hanya 

Linear, Unbiased, Estimator (LUE). 
 

5. Uji Statistik 

a. Uji Parsial (Uji t) 

Uji ini digunakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara individual dalam menjelaskan variabel terikat. 

Uji ini dilakukan untuk melihat probabilitas t hitung, ketika probabilitas kurang 

dari taraf signifikansi sebesar 5% maka variabel bebas tersebut signifikan 

mempengaruhi variabel terikat. Hipotesis yang digunakan :   
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Hipotesis 1 

H0 : ß1 < 0    GWMLDR tidak berpengaruh secara negatf terhadap Non 

Performing Loan (NPL) Bank Umum Konvensional di Indonesia.  

Ha : ß1 ≤ 0 GWMLDR berpengaruh secara negatif terhadap Non Performing 

Loan (NPL) Bank UmumKonvensional di Indonesia. 

Hipotesis 2 

H0 : ß2 < 0  Bank capital buffer tidak berpengaruh secara positif terhadap Non 

Performing Loan (NPL) Bank Umum Konvensional di Indonesia.  

Ha : ß2 ≤ 0 Bank capital buffer berpengaruh secara positif terhadap Non 

Performing Loan (NPL) Bank Umum Konvensional di Indonesia. 

Hipotesis 3 

H0 : ß3 < 0  GDP tidak berpengaruh secara positif terhadap Non Performing 

Loan (NPL) Umum Konvensional di Indonesia.  

Ha : ß3 ≤ 0 GDP berpengaruh secara positif terhadap Non Performing Loan 

(NPL) Bank Umum Konvensional di Indonesia. 

Hipotesis 4 

H0 : ß4 < 0  Pertumbuhan Kredit tidak berpengaruh secara positif terhadap Non 

Performing Loan (NPL) Umum Konvensional di Indonesia.  

Ha : ß4 ≤ 0 Pertumbuhan Kredit berpengaruh secara positif terhadap Non 

Performing Loan (NPL) Bank Umum Konvensional di Indonesia. 

Hipotesis 5 

H0 : ß5 < 0  Suku Bunga Kredit tidak berpengaruh secara negatif terhadap 

NonPerforming Loan (NPL) Bank Umum Konvensional di 

Indonesia.  

Ha : ß5 ≤ 0 Suku Bunga Kredit berpengaruh secara negatif terhadap Non 

Performing Loan (NPL) Bank UmumKonvensional di Indonesia. 

Kriteria pengujian :  

1. Apabila nilai absolut t-hitung > t-tabel maka H0 ditolak dan Ha diterima, 

artinya variabel bebas yang diuji akan berpengaruh nyata dan signifikan 

terhadap variabel terikat.  
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2. Apabila nilai absolut t-hitung < t-tabel maka H0 diterima dan Ha ditolak, 

artinya variabel bebas yang diuji tidak berpengaruh nyata dan signifikan 

terhadap variabel terikat.  

b. Uji F-Statistik (Uji F) 

Uji yang menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas 

yang digunakan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen atau terikat. Uji ini dengan melihat probabilitas F 

lebih kecil dari nilai kritis pada taraf signifikansi 5% maka dikatakan bahwa 

variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat. Hipotesis yang digunakan :  

H0: 1,2,3,4,5 < 0 secara bersama-sama tidak ada pengaruh variabel GWMLDR, 

Bank capital buffer, GDP, PertumbuhanKredit,  dan Suku Bunga 

Kredit terhadap variabel terikat.  

H0: 1,2,3,4,5 ≥ 0 secara bersama-sama ada pengaruh variabel GWMLDR, Bank 

capital buffer, GDP, Pertumbuhankredit,  dan Suku Bunga 

Kredit  terhadap variabel terikat.  

Kriteria pengujian :  

1. Apabila F statistik > F tabel maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya variabel 

bebas secara bersama-sama berpengaruh nyata dan signifikan secara statistik 

terhadap variabel terikat.  

2. Apabila F statistik < F tabel maka H0 diterima dan Haditolak, artinya variabel 

bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh nyata dan signifikan secara 

statistik terhadap variabel terikat.  

c. Uji Koefisien Determinasi (R
2
 ) 

Uji yang menunjukkan besarnya daya kemampuan menerangkan variabel bebas 

terhadap variabel terikat pada model. Nilai R
2
 berkisar antara 0 < R

2
< 1 sehingga 

kesimpulan yang akan diambil adalah :  

1. Nilai R
2
 mendekati nol artinya kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan 

variabel-variabel terikat sangat terbatas.  

2. Nilai R
2
 mendekati satu artinya kemampuan variabel bebas memberikan semua 

informasi untuk memprediksi variasi variabel terikat.
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis pada penilitian dan pembahasan yang telah paparkan, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. GWMLDR bepengaruh negatif dansignifikan terhadap Non Performing Loan 

(NPL) Bank Umum Konvensional di Indonesia. Artinya yaitu, jika terjadi 

kenaikan GWMLDR, maka akan menurunkan nilai Non Performing Loan 

(NPL) Bank Umum Konvensional di Indonesia. 

2. Bank capital buffer bepengaruh positif dan signifikan terhadap Non 

Performing Loan (NPL) Bank UmumKonvensional di Indonesia. Artinya 

yaitu, jika terjadi kenaikan Bank capital buffer, maka akan menaikan nilai Non 

Performing Loan (NPL) Bank Umum Konvensional di Indonesia. 

3. Gross Domestic Product (GDP) bepengaruh positif dansignifikan terhadap 

Non Performing Loan (NPL) Bank Umum Konvensional di Indonesia. Artinya 

yaitu, jika terjadi kenaikan Gross Domestic Product (GDP), maka akan diringi 

kenaikan nilai Non Performing Loan (NPL) Bank Umum Konvensional di 

Indonesia. 

4. Pertumbuhan Kredit bepengaruh negatif dansignifikan terhadap Non 

Performing Loan (NPL) Bank Umum Konvensional di Indonesia. Artinya 

yaitu, jika terjadi kenaikan pertumbuhan kredit maka akan menurunkan nilai 

Non Performing Loan (NPL) Bank Umum Konvensional di Indonesia. 

5. Suku Bunga Kredit bepengaruh positif dansignifikan terhadap Non 

Performing Loan (NPL) Bank Umum Konvensional di Indonesia. Artinya 

yaitu, jika terjadi kenaikan Suku Bunga Kredit, maka akan menaikan nilai Non 

Performing Loan (NPL) Bank Umum Konvensional di Indonesia. 
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B. Saran 

1. Kepada otoritas dan pengawasan bank yaitu Bank Indonesia serta Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK), diharapkan dapat bersinergi untuk selalu menjaga dan terus 

meningkatkan efisiensi lembaga keuangan (perbankan) agar penerapan 

kebijakan yakni GWMLDR dan Bank Capital Buffer dapat berjalan efektif 

untuk mempengaruhi Non Performing Loan (NPL) bank umum konvensional 

di Indonesia. Selain itu, penerapan dengan melihat kondisi perekonomian yang 

ada sebaiknya otoritas yang terkait dapat mempunyai kecenderungan untuk 

menerapkan kebijakan sebagai komplemen kebijakan ekonomi yang lainnya. 

2. Perbankan sebagai lembaga keuangan diharapkan agar selalu menjaga Non 

Performing Loan (NPL) yang dilakukan, terutama pada fungsi intermediasi. 

Memperhatikan kondisi resiko yang terjadi dalam melakukan kegiatan 

oprasional dan selalu menerapkan prinsip kehati – hatian dalam menjaga tiap 

individu bank. Perbankan diharapkan selalu tanggap dalam merespon setiap 

kebijakan yang ditetapkan oleh otoritas agar dapat menjaga kestabilan sistem 

keuangan dan perekonomian. 

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lainnya atau 

mempertimbangkan variabel makro ekonomi yang memiliki respon cukup kuat 

terhadap Non Performing Loan (NPL). 
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