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ANALISIS DETERMINAN PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT  

PADA BANK YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN 

Abstrak 

Penelitian  ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas determinan 

penyaluran kredit usaha rakyat . Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah seluruh bank yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 

2016-2020. Sampel dalam penelitian ini adalah 8 perusahaan perbankan yang 

diseleksi dengan kriteria tertentu menggunakan metode purposive sampling. Data  

yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang 

diperoleh dari laporan triwulanan  yang dipublikasikan oleh setiap bank dan 

laporan kebijakan  moneter yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia periode 

2016-2020. Teknik pengumpulan data sampel menggunakan studi pustaka. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi data panel dengan model random effect  yang diolah menggunakan 

eviews. Hasil penelitian menunjukan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) 

berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit usaha rakyat, Beban Operasional 

Terhadap  Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif terhadap 

penyaluran  kredit usaha rakyat, Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif 

terhadap penyaluran kredit usaha rakyat., Capital Adequacy Ratio (CAR) 

berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit usaha rakyat, Suku Bunga Kredit 

(SBK) berpengaruh negatif terhadap penyaluran  kredit usaha rakyat, Product 

domestic Bruto (PDB) dan inflasi tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit 

usaha rakyat. 
 

Kata Kunci: Penyaluran Kredit Usaha Rakyat, LDR, BOPO, DPK, CAR, SBK, PDB, 

Inflasi 

 

Abstract 

This study aims to analyze and discuss the determinants of people's business 

credit distribution at banks registered with the Financial Services Authority. The 

population used in this study were all banks registered with the Financial Services 

Authority (OJK) for the 2016-2020 period. The sample in this study were 8 banking 

companies which were selected with certain criteria using the purposive sampling 

method. The data collected in this study are secondary data sources which obtained 

from quarterly reports published by each bank and monetary policy reports 

published by Bank Indonesia for the 2016-2020 period. The technique of collecting 

sample data is using literature study. The data analysis method used in this study 

uses panel data regression analysis with a random effects model that is processed 

using eviews. The results showed that the Loan to Deposit Ratio (LDR) had a 

positive effect on the distribution of people's business loans, the Operational 

Expenses of Operational Income (BOPO) had a negative effect on the distribution 

of people's business loans, Third Party Funds (DPK) had a positive effect on the 

distribution of people's business loans., Capital Adequacy Ratio (CAR) has a 

positive effect on the distribution of people's business credit, the Credit Interest 

Rate (SBK) has a negative effect on the distribution of people's business credit, 
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Product Domestic Bruto (PDB) and inflation has no effect on the distribution of 

people's business credit. 

 

Keywords: people's business credit distribution, LDR, BOPO, DPK, CAR, SBK, 

GDP, Inflation 

 

1. PENDAHULUAN 

Bank merupakan salah satu bagian dari lembaga keuangan. Perbankan dalam 

perekonomian memiliki fungsi yang strategis sebagai lembaga intermediasi yaitu 

lembaga keuangan yang memiliki kegiatan utamanya menerima simpanan dana dari 

masyarakat atau pihak lainnya dan mengeluarkannya kepada masyarakat dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Berdasarkan UU RI No.10 

Tahun 1998, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dan menyalurkan kepada masyarakat melalui kredit dan atau bentuk lainnya dalam 

rangka memajukan taraf hidup masyarakat (Pratiwi & Prajanto, 2020). Fungsi 

perbankan sebagai tempat berinvestasi maupun tempat penyaluran kredit 

merupakan bentuk partisipasi dalam mengatasi kesulitan ekonomi Negara. 

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 ayat (11), 

penyaluran kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersama-kan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara 

pihak bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Kusmana, 2020). 

Kegiatan penyaluran kredit yang dilakukan perbankan, diharapkan mampu 

mendukung terciptanya lapangan kerja, membantu pemenuhan kebutuhan pokok, 

mendukung perkembangan dunia usaha, mendukung aktivitas ekspor-impor, 

memotivasi masyarakat untuk melakukan aktivitas kewirausahaan yang tentunya 

akan mempengaruhi penghasilan masyarakat dan mengendalikan laju inflasi. Untuk 

bank,  aktivitas penyaluran kredit akan memberikan profit berupa bunga yang 

didapat dari masyarakat sebagai imbalan atas dana yang telah dipinjamkan (Pratiwi 

& Prajanto, 2020). 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting 

dalam pembangunan ekonomi nasional. Perkembangan UMKM dianggap mampu 
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mendorong laju pertumbuhan ekonomi, seperti penyerapan tenaga kerja sehingga 

proses pemulihan ekonomi nasional bisa berjalan dengan baik. UMKM mampu 

memperkuat fondasi perekonomian nasional. Perekonomian Indonesia akan 

memiliki daya saing yang kuat apabila UMKM menjadi pelaku utama yang 

produktif. Oleh sebab itu, pembangunan UMKM perlu menjadi prioritas utama 

untuk dapat mendorong pembangunan ekonomi nasional dalam jangka panjang 

(Pradana, 2019). Terdapat beberapa kendala dan hambatan yang dialami UMKM 

diantaranya kurangnya permodalan, kurangnya manajerial dan keterampilan 

beroperasi, dan tidak adanya bentuk formil dari perusahaan. Dari berbagai 

hambatan tersebut, masalah permodalan merupakan faktor penghambat yang paling 

penting bagi para pelaku UMKM dalam pengembangan usahanya. Menurut 

Adawiyah, dalam Pradana, (2019) mengatakan bahwa lemahnya akses UMKM 

dalam pemenuhan modal dapat menghambat pengembangan usaha sehingga modal 

yang bersumber dari kredit perbankan menjadi sangat penting dalam mengatasi 

permasalahan permodalan UMKM tersebut. Kredit merupakan salah satu aktivitas 

lembaga keuangan yang mempunyai peran penting baik bagi masyarakat maupun 

bagi lembaga keuangan itu sendiri. Bagi masyarakat, kredit dapat berfungsi untuk 

modal usaha atau pengadaan barang dan jasa (Pradana, 2019). 

 

Tabel 1. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat 

Tahun Rata-rata penyaluran kredit 

2016 Rp. 94.261.434 

2017 Rp. 96.713.581 

2018 Rp. 113.591.160 

2019 Rp. 140.088.473 

2020 Rp. 188.011.000 

Sumber : https://kur.ekon.go.id/kebijakan-kur 

 

Tabel satu menyajikan data penyaluran Kredit Usaha Rakyat periode 2016-

2020. Dari data tersebut dapat diartikan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat 

terus meningkat dari tahun 2016 hingga 2020. Meningkatnya penyaluran Kredit 

https://kur.ekon.go.id/kebijakan-kur
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Usaha Rakyat tersebut dipicu oleh kesulitan UMKM memperoleh modal untuk 

menjalankan usahanya (Nufus et al., 2021). 

Perkembangan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di 

Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran  kredit kepada 

UMKM. Tanpa kredit dari perbankan, UMKM akan mengalami kesulitan bahkan 

kebangkrutan karena kekurangan modal . Setiap tahun kredit kepada UMKM 

mengalami pertumbuhan dan pertumbuhannya lebih tinggi dibanding total kredit 

perbankan. Kredit UMKM adalah kredit kepada debitur usaha mikro, kecil dan 

menengah yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah 

sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM . Kredit 

UMKM merupakan salah satu kebijakan pemerintah sebagai upaya meningkatkan 

perekonomian negara yang dijalankan melalui bank. Program ini memberikan 

kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh modal untuk membangun atau 

mengembangkan UMKM. Bank dalam menyalurkan kreditnya dipengaruhi oleh 

faktor internal dan eksternal. Faktor internal bank seperti kemampuan bank dalam 

menghimpun dana masyarakat dan tingkat kesehatan bank, sedangkan faktor 

eksternal bank dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, peraturan pemerintah, 

situasi polotik (Jacobs & Hukom, 2020). Menurut Ali & Miftahurrohman 

(2016)penyaluran pembiayaan murabahah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan 

internal. Faktor internal meliputi DPK, NPF, CAR, ROA, BOPO. Faktor eksternal 

meliputi inflasi, interest, dan GDP. Menurut Romli & Alie, (2018) terdapat banyak 

faktor yang mempengaruhi perbankan nasional dalam penyaluran kredit baik yang 

bersumber dari internal bank. Faktor-fakor internal baik yang terkait dengan 

persyaratan dalam pemberian kredit dan tingkat kesehatan keuangan bank. Faktor 

internal bank tersebut meliputi CAR, DPK, NIM, NPL dan TSB. Menurut 

Miyajima, (2020) kredit bank dipengaruhi oleh karakteristik bank dan kondisi 

makroekonomi. Karakteristik bank meliputi CAR, DPK, dan NPL. Variabel makro 

ekonomi meliputi inflasi, Gross Domestic Bruto (GDB) dan suku bunga. Menurut 

Lisa, (2016) penyaluran pembiayaan dipengaruhi oleh faktor internal yang meliputi 

DPK, DER, dan NPF. Menurut penyaluran kredit perbankan dipengaruhi oleh 

prospek usaha bank dan kondisi internal bank itu sendiri seperti Tingkat Suku 
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Bunga, Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ration (LDR) dan Capital 

Adequacy Ratio (CAR) (Sanggor et al., 2019).  

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini akan mengkaji “Analisis 

Determinan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Pada Bank yang Terdaftar di Otoritas 

Jasa Keuangan”. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian assosiatif kausal 

dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono ditulis Sukmaraga & Mulyadin, 

(2021) penelitian asosiatif kausal merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui ada dan tidaknya pengaruh atau hubungan antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat dan apabila ada seberapa eratnya pengaruh atau hubungan 

serta berarti atau tidaknya pengaruh atau hubungan itu. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono dalam Aulia 

& Yulianti, (2019) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positifisme, sebagai metode ilmiah atau scientific karena telah memenuhi kaidah 

ilmiah secara konkrit atau empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis.  

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data. 

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data dan informasi yang 

diperlukan dengan cara membaca buku, jurnal, artikel, data dari internet, skripsi 

maupun tesis penelitian yang sebelumnya. Adapun data sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu berupa data rasio-rasio keuangan dan realisasi kredit 

KUR yang diperoleh dari laporan publikasi triwulan yang dapat diakses dari 

website resmi masing- masing bank yang menjadi sampel penelitian maupun 

website Otoritas Jasa Keuangan. Periode penelitian yang digunakan yakni tahun 

2016-2020. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan studi 

pustaka (library research) dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisis 

jurnal-jurnal, buku, artikel dari peneliti terdahulu yang ada hubungannya dengan 

obyek penelitian serta sumber-sumber lain yang mendukung penelitian seperti foto-

foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses 
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penulisan. Data diperoleh dari data yang relevan terhadap permasalahan yang akan 

diteliti dengan melakukan studi pustaka lainnya seperti buku, jurnal, artikel, peneliti 

terdahulu. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank yang terdaftar di Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK). Teknik yang diterapkan untuk menentukan sampel pada 

penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik purposive sampling merupakan 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan 

sampel . Adapun pengambilan sampel dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut: 

1. Bank yang terdaftar di OJK 

2. Bank yang menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) pada tahun 

2016-2020 

3. Menerbitkan laporan keuangan triwulan secara lengkap pada kurun 

waktu januari 2016– 2020 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis regresi data panel yang diolah menggunakan eviews. Regresi Data Panel 

adalah gabungan antara data cross section dan data time series, dimana unit cross 

section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data 

panel merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu 

tertentu. Mengingat data panel merupakan gabungan dari data cross section dan 

data time series maka modelnya dituliskan dengan (Possuma, 2017): 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + β5X5it + β6X6it + β7X7it + ε   

(1) 

Yit = Penyaluran Kredit Mikro β = konstanta 

X1 = LDR    i = nama bank umum 

X2 = BOPO   t = waktu 

X3 = DPK    ε= error term 

X4= CAR 

X5  = SBK 

X6 = PDB 

 X7 = INFLASI 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan karakteristik 

dari data sampel penelitian. Menurut Karakteristik data yang digambarkan dapat 

dilihat dari nilai minimum (terendah), maximum (tertinggi), nilai mean (rata-rata), 

dan standar deviasi (standard deviation) dari masing-masing variabel. Hasil 

statistik deskriptif disajikan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2. Hasil Analisis Deskriptif 

 

Sumber: data sekunder, diolah dengan eviews 

3.2 Uji Model Regresi Data Panel 

3.2.1      Uji Chow 

Tabel 3.  Hasil Uji Chow 

 

Hasil dari uji chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas cross section F sebesar 

0,0000< 0,05, artinya H0 ditolak. Dengan demikian, model yang paling tepat dalam 

mengestimasi persamaan regresi adalah Fixed Effect Model (FEM). 

3.2.2 Uji Hausman 

Tabel 4. Hasil Uji Hausman 
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Hasil dari uji hausman menunjukkan bahwa nilai probabilitas cross section random 

sebesar 1.0000 > 0,05, artinya H0 ditolak. Dengan demikian, model yang paling 

tepat dalam mengestimasi persamaan regresi adalah Random Effect Model (REM). 

3.2.3 Uji Lagrange Multiplier 

Tabel 5.  Hasil Uji Lagrange Multiplier 

 

Hasil dari uji lagrange multiplier menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari 

breusch-pagan sebesar 0.0000 < 0,05, artinya H0 diterim. Dengan demikian, model 

yang paling tepat dalam mengestimasi persamaan regresi adalah Random Effect 

Model (REM). 

Kesimpulan: Berdasarkan metode estimasi regresi antara Common Effect Model 
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(CEM), Fixed EffectModel (FEM) dan Random Effect Model (REM) serta pemilihan 

model estimasi persamaan regresi dengan uji chow, uji hausman dan uji lagrange 

multiplier, maka terpilihlah Random Effect Model (REM)  untuk persamaan regresi 

linear data panel. 

3.3 Analisis Regresi Data Panel 

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Data Panel Model Random Effect Model 

(REM) 

Variabel Koefisien Regresi t-Statistik Prob 

C 5.195988 1.359688 0.1759 

LDR 2.481031 3.314782 0.0011 

BOPO -3.069595 -2.705568 0.0076 

LOG(DPK) 0.406266 2.696459 0.0078 

CAR 35.38405 7.542600 0.0000 

SBK -47.45821 -2.956672 0.0036 

PDB -27.10954 -1.384414 0.1683 

INFLASI 26.45155 1.024129 0.3074 

R-squared 0.485589   

Adjusted R-

squared 

0.461899   

F-statistik 20.49764   

Prob(F-

statistic) 

0.000000   

 

3.4 Pembahasan 

3.4.1 Pengaruh Loan to Deposit Ratio Terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat 

Hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini adalah LDR berpengaruh 

positif terhadap penyaluran kredit usaha rakyat. Berdasarkan pengujian statistik 

menunjukkan LDR memiliki nilai t = 3.314782 dengan tingkat signifikansi 0,0011 

(p<0,05) maka hipotesis pertama diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa LDR 

bepengaruh positif  terhadap penyaluran kredit usaha rakyat. Penelitian ini serupa 

dengan hasil penelitian Y. M. W. Putri & Akmalia, (2016) dan Khasanah & 
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Meiranto, (2015) yang menyatakan  bahwa LDR berpengaruh positif terhadap 

penyaluran kredit 

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan perbandingan antara seluruh 

jumlah kredit  yang diberikan bank dengan dana yang diterima bank. LDR 

digunakan untuk mengukur kemampuan kredit yang telah disalurkan guna 

membayar semua dana masyarakat serta modal sendiri. Semakin tinggi loan to 

deposit ratio maka kemampuan kredit yang telah disalurkan oleh bank juga semakin 

tinggi guna membayar kewajiban jangka pendeknya, seperti membayar kembali 

pencairan dana deposan dari kreditur, bunga yang seharusnya diberikan, dan 

memenuhi permintaan kredit oleh debitur. Apabila loan to deposit ratio ingin 

ditingkatkan sesuai anjuran bank sentral, maka jumlah kredit yang disalurkan pun 

meningkat namun apabila rasio LDR turun maka hal tersebut menyebabkan jumlah 

kredit yang menurun. Hal ini berarti bahwa, semakin tinggi rasio LDR maka 

semakin tinggi pula penyaluran kredit yang dapat diberikan oleh pihak bank 

(Wiyasa et al., 2021).  

3.4.2 Pengaruh Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional 

Hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini yakni BOPO berpengaruh negatif 

terhadap penyaluran kredit usaha rakyat. Berdasarkan pengujian statistik 

menunjukkan BOPO memiliki nilai t = -2.705568 dengan tingkat signifikansi 

0,0076 (p<0,05) maka hipotesis kedua diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa 

BOPO bepengaruh negatif  terhadap penyaluran kredit usaha rakyat. Penelitian ini 

serupa dengan hasil penelitian   Haryanto & Widyarti (2017) dan Arianti et 

al.(2016) yang menyatakan  bahwa BOPO  berpengaruh negatif terhadap 

penyaluran kredit. 

 Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) atau sering 

disebut sebagai rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan 

operasional. Jika beban operasional lebih besar daripada pendapatan operasional 

maka kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan beban operasional 

terhadap pendapatan operasional kurang atau tidak efisien. Bank yang tidak 

beroperasi dengan efisien dapat diindikasikan dengan nilai rasio BOPO yang tinggi. 
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Ketidakefisienan manajemen bank terjadi karena adanya kemungkinan sumber-

sumber pendapatan yang dimiliki oleh bank bermasalah, seperti terjadinya gagal 

bayar oleh debitur, aset yang dimiliki bank kurang produktif, dan timbulnya risiko 

tidak terduga akibat penempatan dana pada bank lain maupun investasi. Jika 

sumber-sumber pendapatan bank mengalami permasalahan maka jumlah 

pendapatan yang diperoleh menjadi terbatas. Terbatasnya pendapatan yang berhasil 

dikumpulkan bank tersebut akan membuat bank melakukan peninjauan dan 

kebijakan kembali atas kegiatan operasionalnya termasuk penyaluran kredit usaha 

rakyat.  

3.4.3 Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Penyaluran Kredit Usaha 

Rakyat 

Hipotesis ketiga yang diajukan pada penelitian ini adalah DPK berpengaruh positif 

terhadap penyaluran kredit usaha rakyat. Berdasarkan pengujian statistik 

menunjukkan DPK memiliki nilai t = 2.696459 dengan tingkat signifikansi 0,0078 

(p<0,05) maka hipotesis ketiga diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa DPK  

bepengaruh positif terhadap penyaluran kredit usaha rakyat. Penelitian ini serupa 

dengan hasil penelitian Sari & Abundanti (2016) dan Lisa (2016) yang menyatakan  

bahwa DPK berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit.. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori penawaran uang bahwapeningkatan 

maupun penurunan Dana Pihak Ketiga (DPK) selama periode penelitian 

mempengaruhi penyaluran kredit secara signifikan. Semakin tinggi Dana Pihak 

Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh perbankan, akan mendorong 

peningkatan jumlah kredit yang disalurkan, begitu pula sebaliknya. Dana Pihak 

Ketiga yang dihimpun oleh suatu bank dari masyarakat akan memengaruhi jumlah 

loanable fund bank tersebut. Semakin banyak jumlah Dana Pihak Ketiga yang 

dihimpun bank, maka akan menambah jumlah loanable fund bank tersebut. 

Semakin besar jumlah loanable fund yang dimiliki suatu bank maka akan semakin 

besar pula jumlah dana yang disalurkan bank sebagai kredit Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM). Hal ini dilakukan bank karena bank tidak akan 

membiarkan dana tersebut menjadi idle fund atau dana menganggur (Wiyasa et al., 

2021). 
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3.4.4 Pengaruh Capital Adequacy Ratio Terhadap Penyaluran Kredit Usaha 

Rakyat 

Berdasarkan pengujian statistik menunjukkan CAR memiliki nilai t = 7.542600 

dengan tingkat signifikansi 0,0000 (p<0,05) maka hipotesis keempat diterima 

sehingga dapat disimpulkan bahwa CAR bepengaruh positif  terhadap penyaluran 

kredit usaha rakyat. Penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Y. M. W. Putri & 

Akmalia, (2016) dan Jacobs & Hukom, (2020) yang menyatakan  bahwa CAR 

berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit.  

CAR yang tinggi mencerminkan stabilnya jumlah modal dan rendahnya 

risiko yang dimiliki oleh bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan 

memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas, sehingga 

memungkinkan bank untuk bisa lebih banyak menyalurkan kreditnya. CAR 

mengidentifikasi kemampuan bank dalam menanggung risiko kerugian bank akibat 

kegiatan operasionalnya. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti menggambarkan 

bank telah mempunyai modal yang cukup untuk menanggung risiko-risiko yang 

timbul artinya jika suatu saat bank mengalami kerugian kerugian akibat kegiatan 

operasionalnya seperti kredit macet, maka bank masih memiliki modal yang cukup 

untuk menangani kerugian tersebut. Dengan antisipasi kerugian yang cukup baik, 

akan meningkatkan kemampuan bank dalam mengoptimalkan penyaluran 

kreditnya. Sehingga pihak-pihak yang menyimpan dananya di bank tetap merasa 

aman. Dengan demikian dapat disimpulkan secara teori CAR memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit (Akroman, 2017). 

3.4.5 Pengaruh Suku Bunga Kredit Terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat 

Berdasarkan pengujian statistik menunjukkan SBK memiliki nilai t = -2.956672 

dengan tingkat signifikansi 0,0036 (p<0,05) maka hipotesis kelima diterima 

sehingga dapat disimpulkan bahwa SBK bepengaruh negatif  terhadap penyaluran 

kredit usaha rakyat. Penelitian ini serupa dengan hasil penelitian  Kaunang, (2013) 

dan Eswanto, Andini, (2016)  yang menyatakan  bahwa SBK berpengaruh negatif 

terhadap penyaluran kredit.  
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Suku bunga merupakan salah satu faktor dalam penyaluran kredit bank, 

tingkat suku bunga bank berfungsi menarik minat masyarakat untuk melakukan 

kredit pada bank, juga sebagai patokan masyarakat dalam memperoleh bunga 

deposito. Pada kondisi normal, kenaikan pada suku bunga simpanan akan otomatis 

mempengaruhi suku bunga pinjaman. Dimana suku bunga pinjaman naik lebih 

tinggi dari suku bunga simpanan, sehingga dari kegiatan ini bank akan memperoleh 

keuntungan berupa laba dari tingkat bunga kreditnya. Suku bunga kredit menjadi 

bahan pertimbangan bagi masyarakat atau investor dalam meminjam kredit bank. 

Bila tingkat suku bunga kredit bank meningkat, maka secara teori permintaan kredit 

akan menurun, dan jika tingkat suku bunga kredit bank menurun, maka permintaan 

kredit akan meningkat (Ramelda, 2017).  

3.4.6 Pengaruh Product Domestic Bruto Terhadap Penyaluran Kredit Usaha 

Rakyat 

Berdasarkan pengujian statistik menunjukkan PDB memiliki nilai t = -1.384414 

dengan tingkat signifikansi 0,1683 (p>0,05) maka hipotesis keenam ditolak  

sehingga dapat disimpulkan bahwa PDB tidak bepengaruh  terhadap penyaluran 

kredit usaha rakyat. Penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Agus et al., (2011) 

dan Ismail, (2018) yang menyatakan  bahwa PDB tidak berpengaruh terhadap 

penyaluran kredit.  

Pertumbuhan Ekonomi tidak mempengaruhi besar kecilnya volume kredit 

yang  disalurkan pada UMKM. Keadaan tersebut dikarenakan UMKM merupakan 

bisnis  yang perkembangannya tidak terlalu bersandar pada kebijakan/indikator 

makro  negara dibanding usaha konglomerasi yang sangat tergantung pada 

kebijakan makro. Hal ini dapat dibuktikan dari kemampuan UMKM tetap bertahan 

meskipun kondisi ekonomi nasional mengalami pelemahan/penurunan. Demikian  

pula kalau dilihat dari jumlah dana yang disalurkan kepada UMKM terutama   untuk 

usaha kecil dan mikro yang cukup kecil tidak sebanding dengan jumlah unit  usaha 

dan jumlah tenaga kerja yang cukup banyak terserap pada sektor ini yang  berarti 

produktivitas pertenaga kerja menjadi cukup kecil sehingga kontribusinya  pada 

PDB juga masih kecil. Hal ini menunjukkan  bahwa Pertumbuhan Ekonomi yang 
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dihasilkan tidak dibarengi dengan  peningkatan pendapatan dan kesejahteraan 

masyarakat (Ismail, 2018). 

3.4.7 Pengaruh Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat 

Berdasarkan pengujian statistik menunjukkan PDB memiliki nilai t = 1.024129 

dengan tingkat signifikansi 0.3074 (p>0,05) maka hipotesis ketujuh ditolak  

sehingga dapat disimpulkan bahwa inflasi tidak bepengaruh  terhadap penyaluran 

kredit usaha rakyat. Penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Lindayani & Dewi, 

(2016) dan Tandris et al., (2014) yang menyatakan  bahwa inflasi tidak berpengaruh 

terhadap penyaluran kredit.  

Inflasi membawa dampak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap 

uang tunai. Masyarakat akan mengalihkan uang tunai ke dalam investasi yang tetap 

seperti tanah. Padahal, sumber dana potensial dari masyarakat tidak memberikan 

sumbangan yang berarti bagi pembangunan jika tidak diinvestasikan secara 

langsung pada sektor produktif, atau disalurkan pada masyarakat peminjam dan 

melalui lembaga keuangan.Inflasi mempengaruhi besarnya penyaluran kredit. 

Pengaruh inflasi ini melalui tingkat bunga nominal, dikarenakan tingkat bunga riil 

yang terbentuk dari tingkat bunga nominal dikurangi inflasi. Apabila tingkat inflasi 

tinggi maka tingkat bunga riil akan menurun, ini akan mengakibatkan naiknya 

jumlah penyaluran kredit yang diakibatkan turunnya tingkat bunga riil. Pengaruh 

perubahan inflasi pada penyaluran kredit terjadi tidak secara langsung akan tetapi 

melalui tingkat bunga riil terlebih dahulu (Zattira, 2016). 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

a) Loan To Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif terhadap Penyaluran Kredit 

Usaha Rakyat pada bank  yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.  Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 2.481031 dengan 

probabilitas tingkat kesalahan sebesar 0.0011 yang lebih kecil dari tingkat 
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signifikansi yang ditetapkan (0,0011 < 0,05). Hasil penelitian ini sesuai dengan 

hipotesis pertama. Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan perbandingan 

antara seluruh jumlah kredit  yang diberikan bank dengan dana yang diterima 

bank. Semakin tinggi loan to deposit ratio maka kemampuan kredit yang telah 

disalurkan oleh bank juga semakin tinggi guna membayar kewajiban jangka 

pendeknya, seperti membayar kembali pencairan dana deposan dari kreditur, 

bunga yang seharusnya diberikan, dan memenuhi permintaan kredit oleh 

debitur. 

b) Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional berpengaruh negatif 

terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada bank  yang terdaftar di Otoritas 

Jasa Keuangan.  Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar -

3.069595 dengan probabilitas tingkat kesalahan sebesar 0.0076 yang lebih kecil 

dari tingkat signifikansi yang ditetapkan (0,0076 < 0,05). Hasil penelitian ini 

sesuai dengan hipotesis kedua. Nilai BOPO yang tinggi menunjukan bahwa 

kegiatan operasional Bank tidak efisien. Ketidak efisienan ini terjadi karena 

sumber-sumber pendapatan bank mengalami permasalahan. Jika sumber-

sumber pendapatan bank mengalami permasalahan maka jumlah pendapatan 

yang diperoleh menjadi terbatas. Terbatasnya pendapatan yang berhasil 

dikumpulkan bank tersebut akan membuat bank melakukan peninjauan dan 

kebijakan kembali atas kegiatan operasionalnya termasuk penyaluran kredit 

usaha rakyat. 

c) Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap Penyaluran Kredit 

Usaha Rakyat pada bank  yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.  Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.406266 dengan 

probabilitas tingkat kesalahan sebesar 0.0078 yang lebih kecil dari tingkat 

signifikansi yang ditetapkan (0,0078 < 0,05). Hasil penelitian ini sesuai dengan 

hipotesis ketiga. Semakin tinggi Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil 

dihimpun oleh perbankan, akan mendorong peningkatan jumlah kredit yang 

disalurkan, begitu pula sebaliknya.   

d) Capital Adequacy Ration (CAR) berpengaruh positif terhadap Penyaluran 

Kredit Usaha Rakyat pada bank  yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.  Hal 
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ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 35.38405 dengan 

probabilitas tingkat kesalahan sebesar 0.0000 yang lebih kecil dari tingkat 

signifikansi yang ditetapkan (0,0000 < 0,05). Hasil penelitian ini sesuai dengan 

hipotesis keempat. CAR yang tinggi mencerminkan stabilnya jumlah modal dan 

rendahnya risiko yang dimiliki oleh bank tersebut mampu membiayai kegiatan 

operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas, 

sehingga memungkinkan bank untuk bisa lebih banyak menyalurkan kreditnya. 

e) Suku Bunga Kredit (SBK) berpengaruh negatif terhadap Penyaluran Kredit 

Usaha Rakyat pada bank  yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.  Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar -47.45821 dengan 

probabilitas tingkat kesalahan sebesar 0.0036 yang lebih kecil dari tingkat 

signifikansi yang ditetapkan (0,0011 < 0,05). Hasil penelitian ini sesuai dengan 

hipotesis kelima. Bila tingkat suku bunga kredit bank meningkat, maka secara 

teori permintaan kredit akan menurun, dan jika tingkat suku bunga kredit bank 

menurun, maka permintaan kredit akan meningkat (Ramelda, 2017).  

f) Product Domestic Bruto (PDB) tidak berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit 

Usaha Rakyat pada bank  yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.  Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar -27.10954  dengan 

probabilitas tingkat kesalahan sebesar 0.1693  yang lebih besar dari tingkat 

signifikansi yang ditetapkan (0,0011 < 0,05). Hasil penelitian ini tidak sesuai 

dengan hipotesis keenam atau hipotesis keenam ditolak. Pertumbuhan Ekonomi 

tidak mempengaruhi besar kecilnya volume kredit yang  disalurkan pada 

UMKM. Keadaan tersebut dikarenakan UMKM merupakan bisnis  yang 

perkembangannya tidak terlalu bersandar pada kebijakan/indikator makro  

negara dibanding usaha konglomerasi yang sangat tergantung pada kebijakan 

makro. Hal ini dapat dibuktikan dari kemampuan UMKM tetap bertahan 

meskipun kondisi ekonomi nasional mengalami pelemahan/penurunan. 

g) Inflasi tidak berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada bank  

yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.  Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

koefisien regresi sebesar 26.45155  dengan probabilitas tingkat kesalahan 

sebesar 0.3074  yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan 
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(0,0011 < 0,05). Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis ketujuh atau 

hipotesis ketujuh ditolak. Pengaruh perubahan inflasi pada penyaluran kredit 

terjadi tidak secara langsung akan tetapi melalui tingkat bunga riil terlebih 

dahulu 
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