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ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KREDIT YANG 

DIKELUARKAN BANK UMUM 

TAHUN 2013-2017 

Abstrak 

 

Pembangunan ekonomi suatu bangsa sangat diperlukan adanya campur tangan lembaga 

keuangan untuk membiayai pembangunan ekonomi negara. Lembaga keuangan dalam 

memperoleh labanya tak lepas dari dananya yang disalurkan melalui Kredit. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor yang mempengaruhi kredit yang 

dikeluarkan bank umum. Penelitian ini menggunakan data panel yang diperoleh dari 

10 sampel bank yang sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan dalam penelitian ini 

selama 5 tahun. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan alat regresi panel 

dengan variabel independen Dana Pihak Ketiga (DPK), inflasi, kurs rupiah terhadap 

mata uang asing, dan BI rate dengan variabel dependen yakni kredit yang dikeluarkan 

bank umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen DPK 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen kredit yang diberikan 

bank umum. Sementara variabel inflasi, kurs rupiah, dan BI rate tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen kredit yang diberikan bank 

umum. 

 

Kata kunci: Kredit, DPK, Inflasi, Kurs Rupiah, BI Rate. 

 

Abstract 

 

The economic development of a nation is highly needed by the intervention of financial 

institutions to finance the country's economic development. Financial institutions in 

obtaining profits cannot be separated from the funds channeled through Credit. This 

study aims to examine the factors that affect credit issued by commercial banks.This 

study uses panel data obtained from 10 bank samples that are in accordance with the 

conditions specified in this study for 5 years. The analytical tool in this study uses a 

panel regression tool with independent variables Third Party Funds , inflation, the 

rupiah exchange rate against foreign currencies, and the BI rate with the dependent 

variable namely credit issued by commercial banks.The results of this study indicate 

that the independent variable deposits have a significant influence on the dependent 

variable of credit provided by commercial banks. While the inflation variable, the 

rupiah exchange rate, and the BI rate do not have a significant effect on the dependent 

variable of credit provided by commercial banks. 

 

Keywords: Credit, Third Party Funds , Inflation, Rupiah Exchange Rate, BI Rate. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pembangunan ekonomi suatu bangsa sangat diperlukan adanya campur tangan lembaga keuangan 

untuk membiayai pembangunan ekonomi negara, karena pembangunan pada dasarnya 

membutuhkan dana yang cukup. Jasa yang dimiliki perbankan sangat dibutuhkan dalam berbagai 

kalangan baik perorangan maupun industri yang terkait dengan aktivitas financial. Peran yang 
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dimiliki perbankan merupakan bentuk partisipasi perbankan dalam pembangunan ekonomi suatu 

negara. 

Penyaluran kredit yang disediakan oleh perbankan mendorong masyarakat untuk lebih 

produktif dalam kegiatan berwirausaha sehingga pendapatan masyarakat akan meningkat dan 

mengurangi jumlah pengangguran yang pada akhirnya akan berpengaruh positif terhadap 

pembangunan ekonomi negara. Kredit yang disalurkan bank kepada masyarakat akan sangat 

membantu dalam menjalankan aktivitasnya baik produktif maupun konsumtif. Sedangkan dari 

pihak bank penyaluran kredit akan mendapatkan bunga atau imbalan yang diperoleh dari 

masyarakat sebagai keuntungan. 

Bank Umum perlu menjaga likuiditas tetap berada pada posisi diatas rata-rata minimum, 

karena keteledoran bank dalam menjaga likuiditas akan menyulitkan bank itu sendiri pasalnya 

lama-kelamaan dana tunai yang harusnya di kuasai bank menipis. Untuk itu penyaluran kredit bank 

yang bertujuan mencari laba yang optimal dengan tetap menjaga kepercayaan kita terhadap 

masyarakat begitu pula sebaliknya. 

Sumber dana bank dapat di peroleh dari dana modal sendiri yang sering di sebut dana 

pihak ke I, dana pinjaman dari pihak luar atau yang sering disebut dana pihak ke II, dan yang akan 

dibahas disini adalah dana dari masyarakat yang sering di sebut dana pihak ke III. Pengertian DPK 

menurut peraturan Bank Indonesia No.10/19/PBI/2008 menjelaskan “ dana pihak ketiga bank yang 

selanjutnya akan disebut DPK adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta 

asing”. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kredit yakni angka inflasi yang mana inflasi adalah 

proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus selama periode tertentu 

(Nopirin 1987:25).  

Faktor yang juga mempengaruhi kredit bank umum yang lain yakni BI Rate dimana BI 

Rate merupakan  suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang 

ditetapkan oleh bank Indonesia. Hal itu, juga diumumkan kepada publik. BI rate akan 

mempengaruhi kredit dikarenakan perubahan BI rate akan mempengaruhi suku bunga kredit bank, 

besar kecilnya angka suku bunga akan sangat mempengaruhi masyarakat dalam memutuskan untuk 

kredit maupun untuk berinvestasi ke bank. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Risa (2016) menunjukkan hasil dimana variabel 

DPK dan Kurs rupiah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kredit yang dikeluarkan 

bank umum, sedangkan pada variabel BI rate dan variabel Inflasi tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kreedit yang dikeluarkan bank umum. Penelitian Setiyati (2007) meneliti 
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tentang analisis pengaruh suku bunga kredit, dana pihak ketiga, dan produk domestik bruto terhadap 

penyaluran kredit pada perbankan di Indonesia, menunjukkan hasil bahwa suku bunga kredit dan 

DPK berpengaruh negatif signifikan terhadap kredit perbankan, sedangkan PDB berpengaruh 

positif signifikan terhadap kredit perbankan.  

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan desain asosiatif kasual dimana penelitian mencari pengaruh sebab 

akibat yaitu variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen maupun variabel 

independen yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

yakni dengan variabel independen inflasi, kurs rupiah, BI rate, dan DPK sedangkan variabel 

dependen daari penelitian ini adalah kredit yang diberikan oleh bank. Penelitian ini menggunakan 

data sekunder yang diperoleh dari laman resmi Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia. Data 

yang digunakan yakni data panel yang diperoleh dari 10 sampel bank yang sesuai dengan syarat 

yang sudah ditentukan dalam penelitian ini selama 5 tahun. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data panel 

langkah-langkahnnya adalah : 1) Estimasi Data Panel (FEM, REM, dan PLS), 2) Uji Pemilihan 

Model (Uji Hausman dan Uji Chow), 3) Uji Hipotesis (Uji Koefisien Determinasi, Uji Validitas, Uji 

Eksistensi Model) 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), inflasi, kurs rupiah, dan BI 

Rate terhadap kredit yang dikeluarkan bank umum yang terdaftar dalam bursa efek indonesia pada 

tahun 2013-2017 digunakan analisis data panel dengan model ekonometrika. 

Hasil estimasi Regresi Data Panel dengan pendekatan Pooled Least Square (PLS), Fixed 

Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM) 

Tabel 1. Hasil Regresi Data Panel Cross Section/Time Series 

Variabel 
Koefisien Regresi 

PLS FEM REM 

C -0,927149 -4,496153 -1,162660 

log(X1) 0,925244 1,131284 0,938840 

X2 0,026154 0,037351 0,026893 

log(X3) 0,231630 0,185254 0,228570 

X4 -0,008313 -0,011154 -0,008501 

𝑅2 0,984821 0,992762 0,963836 

Adj. 𝑅2 0,983471 0,990148 0,960621 

F-statistik 729,8884 379,8189 299,8291 

Prob F-Statistik 0,000000 0,000000 0,000000 

Sumber : BEI, BI, Laporan Tahunan Bank(Diolah) 
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Tabel 2. Hasil Estimasi Model FEM 

log(𝑌𝑖𝑡) = −4,496153 + 1,131284log(𝑋1𝑖) + 0,037351𝑋2𝑖 

 (0,0000)* (0,1203) 

+0,185254log(𝑋3𝑖) − 0,011154𝑋4𝑖
 

 (0,4467) (0,4849) 
 

R2 = 0,992762;   DW-Stat. = 1,301494;   F-Stat. = 379,8189; Sig. F-Stat. 

=0,000000 

Keterangan: *Signifikan pada  = 0,01; **Signifikan pada  = 0,05; 
***Signifikan pada  = 0,10; Angka dalam kurung adalah probabilitas nilai t-

statistik.  

 

 

Tabel 3. Efek dan Konstanta Cross Section 

No Nama Bank Effect Konstanta 

1 Bank Mandiri (Persero) Tbk -0,14737 -4,64352 

2 Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk -0,24523 -4,74138 

3 Bank Central Asia Tbk -0,25667 -4,75283 

4 Bank Negara Indonesia Tbk -0,07906 -4,57522 

5 Bank CIMB Niaga Tbk 0,12430 -4,37186 

6 Bank Permata Tbk 0,09332 -4,40284 

7 Bank Danamon Indonesia Tbk 0,10313 -4,39302 

8 Bank Pan Indonesia Tbk 0,05254 -4,44362 

9 Bank Maybank Indonesia Tbk 0,17590 -4,32025 

10 Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 0,17915 -4,31700 

Sumber : BEI, BI, Laporan Tahunan Bank (Diolah) 

3.1    Intepretasi Pengaruh Variabel Independen 

Berdasarkan uji validitas di muka terlihat variabel X1 (DPK) memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen (kredit yang diberikan bank umum). Sementara variabel X2 (inflasi), X3 

(kurs rupiah), dan X4 (BI rate) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen 

(kredit yang diberikan bank umum). 

Variabel X1 (DPK, Dana Pihak Ketiga) memiliki koefisien regresi sebesar 1,131284. Pola 

hubungan antara variabel independen DPK dan Penyaluran Kredit adalah logaritma-logaritma 

sehingga apabila DPK naik 1 persen,  maka Penyaluran Kredit akan naik sebesar 1,131284 persen. 

Sebaliknya jika DPK turun 1 persen,  maka Penyaluran Kredit akan turun sebesar 1,131284 persen.. 

Tabel 4.5 memperlihatkan nilai konstanta masing-masing bank. Nilai konstanta terkecil 

dimiliki bank BCA dengan konstanta -4,75283. Artinya terkait dengan pengaruh variabel DPK, 
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inflasi, kurs rupiah dan BI rate terhadap Penyaluran Kredit bank umum, bank BCA cenderung 

memiliki tingkat penyaluran kredit yang lebih kecil dibandingkan bank lainnya. Sedangkan nilai 

Konstanta tertinggi dimiliki Bank Tabungan Negara dengan konstanta -4,317001. Artinya terkait 

dengan pengaruh variabel DPK, inflasi, kurs rupiah dan BI rate terhadap penyaluran kredit bank 

umum, Bank Tabungan Negara cenderung memiliki kredit yang lebih tinggi dibandingkan bank 

lainnya. Namun demikian, konstanta masing-masing bank tidak menunjukkan perbedaan yang 

cukup tajam, artinya terkait dengan pengaruh variabel DPK, inflasi, kurs rupiah dan BI rate 

terhadap Penyaluran Kredit bank umum, kinerja penyaluran kredit dari berbagai bank yang diamati 

relatif sama saja. 

3.2 Intrepetasi Ekonomi 

Secara Cross section Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kredit yang 

dikeluarkan bank umum. Dengan demikian dapat diartikan setiap kenaikan DPK akan memberikan 

kontribusi yang cukup besar terhadap probabilitas kredit yang dikeluarkan bank umum. Semakin 

banyak nilai DPK membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap bank tinggi, semakin 

tinggi nilai DPK maka kredit yang  akan disalurkan akan semakin tinggi pula. Hal ini dikarenakan 

pendapatan utama suatu bank merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat yang kelebihan dana 

kemudian akan disalurkan kepada masyarakat yang kekurangan dana melalui kredit. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Junita Sari 

dan Nyoman Abudanti (2016) dimana DPK memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kredit 

yang dikeluarkan bank umum. Juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Novyanti Nora 

Purba, Yusman Syaukat, dan Tb.Nur Ahmad Maulana (2016) dimana DPK memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap kredit yang dikeluarkan bank umum. 

Secara Cross section Inflasi, Kurs Rupiah, dan BI Rate tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kredit yang dikeluarkan bank umum. Dengan demikian dapat diartikan setiap kenaikan 

perubahan nilai Inflasi, Kurs Rupiah dan BI Rate tidak akan memberikan kontribusi yang cukup 

besar terhadap probabilitas kredit yang dikeluarkan bank umum. 

Hasil Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Junita Sari 

(2016) dimana Inflasi dan BI Rate tidak berpengaruh secara signifikan. Juga sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sri Haryati (2009) yang menyatakan bahwa Kurs Rupiah tidak 

berpengaruh secara signifikan. 

Resiko kerugian yang kemungkinan akan dihadapi bank untuk meningkatkan nilai kredit 

diperlukan berbagai faktor. Untuk itu para pemegang kendali kebijakan moneter untuk lebih ketat 



6 

 

dalam menjalankkan kebijakan moneternya agar bank-bank umum yang sudah terdaftar pada BEI 

mampu memberikan kepercayaan yang lebih kepada masyarakat. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1) Berdasarkan pengujian Uji Chow dapat diketahui bahwa model FEM lebih tepat 

digunakan dalam penelitian ini daripada model PLS, dan pengujian model dengan Uji 

Hausman menunjukkan bahwa model REM adalah model yang paling tepat digunakan 

dibandingkan model FEM. Namun hasil uji Hausman menunjukkan bahwa varian cross 

section uji Hausman invalid, maka dari pemilihan model yang paling tepat dipilih dengan 

penelitian ini adalah FEM. 

2) Dari uji eksistensi model, model terpilih FEM eksis, artinya secara bersama-sama variabel 

DPK, inflasi, BI rate, dan kurs rupiah berpengaruh terhadap kredit yang dikeluarkan bank 

umum. R-squared (R2) model FEM bernilai  0,992762 atau 99,28%, artinya variasi 

variabel Kredit yang dikeluarkan bank dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam 

model statistik yakni Dana Pihak Ketiga (DPK), inflasi, BI rate, dan kurs rupiah. 

Sedangkan 0,72% dijelaskan oleh variabel diluar model statistik. 

3) Berdasarkan uji validitas pengaruh variabel independen X1 (DPK) memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen (kredit yang diberikan bank umum). Sementara 

variabel X2 (inflasi), X3 (kurs rupiah), dan X4 (BI rate) tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen (kredit yang diberikan bank umum). 

4) Terkait dengan pengaruh variabel DPK, inflasi, kurs rupiah dan BI rate terhadap Penyaluran 

Kredit bank umum, bank BCA cenderung memiliki tingkat penyaluran kredit yang lebih kecil 

dibandingkan bank lainnya. Sementara Bank Tabungan Negara cenderung memiliki kredit 

yang lebih tinggi dibandingkan bank lainnya. Namun demikian, konstanta masing-masing 

bank tidak menunjukkan perbedaan yang cukup tajam, artinya terkait dengan pengaruh 

variabel DPK, inflasi, kurs rupiah dan BI rate terhadap Penyaluran Kredit bank umum, kinerja 

penyaluran kredit dari berbagai bank yang diamati relatif sama saja. 

DAFTAR PUSTAKA 

Nopirin. 1987. Ekonomi Moneter Buku Dua. Yogyakarta: BPFE. 

 

Setiyati, T. (2007). Analisis pengaruh suku bunga kredit, dana pihak ketiga, dan produk domestik 

bruto terhadap penyaluran kredit pada perbankan di Indonesia. UPT Perpustakaan 

Universitas Sebelas Maret. 

 



7 

 

Kurniawati, Risa. 2016. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kredit yang Dikeluarkan Bank Umum 

Tahun 2011-2015. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta 

 

Sari, Greydi Normala. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Bank Umum di 

Indonesia (Periode 2008.1-2012.2). Vol.1 No.3 

 

Sari, Ni Made Junita dan Nyoman Abundanti. 2016. Pengaruh DPK, ROA, Inflasi dan Suku Bunga 

SBI terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Umum. E-Jurnal Manajemen Unud. Vol.5 No.11 

 

Haryati, Sri. 2009. Pertumbuhan Kredit di Indonesia :Intermediasi dan Pengaruh Variabel Makro 

Ekonomi. Jurnal Keuangan dan Perbankan. Vol.13 No.2. 

Purba, Novyanti Nora. dkk. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penyaluran Kredit 

pada BPR Konvensional di Indonesia. Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen. Vol.2 No.2  

 


	PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
	Abstrak

