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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian terdahulu

Beberapa penelitian yang dilakukan terkait faktor-faktor yang 

mempengaruhi permintaan kredit diantaranya, Pertama adalah penelitian 

Sania dan wahyuni (2016) melakukan penelitian Pengaruh DPK, NPL, dan 

CAR terhadap Jumlah Penyaluran Kredit Perbankan Persero Periode 2009-

2014. Jenis penelitian yang digunakan adalah kausal komparatif yaitu tipe 

penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab-akibat 

antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data sekunder kuantitatif yaitu data yang ada di BEI tahun 

2009-2014. 

Hasil yang diperoleh adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. Non 

Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

jumlah penyaluran kredit. Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. Jika 

dibandingkan dengan penelitian terdahulu perbedaannya adalah periode 

tahun dan jumlah perusahaan yang digunakan. 

Kedua, Febrianto, Fajar dan Muid, Dul (2013) melakukan 

penelitian Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), LDR, NPL, CAR, 

ROA, dan BOPO Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit Periode Tahun 

2009-2012. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah perbankan 
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yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009 hingga tahun 

2012. 

Hasil yang diperoleh adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. LDR 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran 

kredit. Non Performing Loan (NPL) mempunyai pengaruh negative dan 

tidak signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. Capital Adequacy 

Ratio (CAR) mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

jumlah penyaluran kredit. ROA memiliki pengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. Dan Biaya Opersional 

terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) mempunyai Pengaruh Negatif 

dan tidak Signifikan Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit. Jika 

dibandingkan dengan penelitian terdahulu perbedaannya adalah tahun 

penelitian dan jumlah perusahaan yang digunakan. 

Ketiga, Darmawan, Wahyuni, Atmadja (2017) melakukan 

penelitian Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing 

Loan (NPL), Produk Domestik Bruto (PDB), dan Return On Asset (ROA) 

Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan Periode 2013-2015. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah jenis kuantitatif kausal yaitu penelitian 

dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab-akibat antara dua 

variabel atau lebih. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data 

yang dilakukan dengan cara mencari data, mengumpulkan data, mengkaji 
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data sekunder berupa laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Capital Adequacy Ratio 

(CAR) memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap penyaluran 

kredit perbankan, Non Performing Loan (NPL) memiliki pengaruh 

negative dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan, Produk 

Domestik Bruto (PDB) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

penyaluran kredit perbankan dan Return On Asset (ROA) memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit Perbankan. Jika 

dibandingkan dengan penelitian terdahulu perbedaannya adalah tahun 

penelitian dan jumlah perusahaan yang digunakan. 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Bank 

Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 2 

tentang perbankan, bank merupakan lembaga keuangan yang 

menghimpun dana dari masyarakat dakam bentuk simpanan dan 

menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman (kredit) dan atau bentuk 

lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak, 

(Ismail, 2011). 

Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya 

adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada 

masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa 

perbankan. Peran bank sangat besar dalam mendorong pertumbuhan 
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ekonomi suatu Negara. Hampir semua sector usaha, yang meliputi 

sector industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, dan 

perumahan sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam melakukan 

transaksi keuangan. Semua sektor usaha maupun individu saat ini dan 

masa yang akan mendatang tidak akan lepas dari sector perbankan. 

Bahkan menjadi kebutuhan dalam menjalankan aktivitas keuangan 

dalam mendukung kelancaran usaha. Peran bank bagi masyarakat 

individu, maupun masyarakat bisnis sangat penting bagi suatu Negara. 

karena bank sebagai suatu lembaga yang berperan dan berpengaruh 

dalam perekonomian suatu Negara. 

2. Pengertian Kredit 

Menurut Ismail, 2011. Secara sederhana pengertian kredit 

adalah penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang 

memerlukan dana. Penyaluran dana tersebut didasarkan pada 

kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. 

Menurut Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998, pembiayaan 

kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan 

pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 

Pembiayaan berbeda dengan dengan kredit terutama dari imbalan 

yang diterima oleh bank. Bank konvensional mendapat imbalan 
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berupa bunga sementara bank syariah mendapat imbalan berupa bagi 

hasil dari debitur. 

Pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama 

dalam menghasilkan keuntungan, tetapi resiko bank bersumber dari 

pemberian kredit. Oleh karena itu pemberian kredit harus diawasi 

dengan manejemen resiko bank. Pengertian kredit itu sendiri 

merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang 

atau badan usaha untuk meminjam uang dalam rangka pemenuhan 

kebutuhannya dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang 

telah ditentukan dan disepakati. 

3. Jenis-Jenis Kredit 

a. Kredit investasi 

Menurut Ismail (2011:100), kredit investasi merupakan kredit yang 

diberikan oleh bank kepada debitur untuk pengadaan barang-

barang modal (aktiva tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih 

dari satu tahun. Secara umum, kredit investasi ini ditujukan untuk 

pendirian perusahaan baru atau proyek baru, maupun proyek 

pengembangan, modernisasi mesin, dan peralatan, pembelian 

kendaraan yang digunakan untuk kelancaran usaha, dan perluasan 

perusahaan. Kredit investasi ini nominalnya besar, maka pada 

umumnya jangka waktunya lebih dari satu tahun, jangka 

menengah, dan panjang. 

b. Kredit modal kerja 
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Menurut Ismail (2011:101), kredit modal kerja merupakan kredit 

yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang 

biasanya habis dalam satu siklus usaha. Kredit modal kerja ini, 

biasanya diberikan dalam jangka pendek yaitu lamanya satu tahun. 

Kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, biaya 

upah, untuk menutup piutang dagang, pembelian barang dagangan, 

dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama 1 

tahun.  

c. Kredit konsumtif  

Menurut Ismail (2011:101), kredit konsumtif merupakan kredit 

yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang dan jasa 

untuk keperluan pribadi dan tidak digunakan keperluan usaha. 

d. Kredit jangka waktu 

1) Kredit jangka pendek 

Menurut Ismail (2011:102), kredit jangka pendek merupakan 

kredit yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu 

tahun. Kredit tersebut biasanya diberikan oleh bank untuk 

membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus 

usaha dalam satu tahun. 

2) Kredit jangka menengah 

Menurut Ismail (2011:102), kredit jangka menengah merupakan 

kredit yang diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun 

sampai tiga tahun.  Kredit ini dapat diberikan untuk ketiga jenis 
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yaitu kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumtif. Jika 

masing-masing kredit mempunyai nominal yang besar. 

3) Kredit jangka panjang 

Menurut Ismail (2011:102), kredit yang jangka waktunya lebih dari 

tiga tahun. Kredit ini diberikan untuk kredit investasi, misalnya 

untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin 

dan peralatan, dan lain-lain yang nominalnya besar serta kredit 

konsumtif yang nilainya besar, seperti KPR. 

4) Kredit jaminan 

a) Kredit dengan jaminan 

Menurut Kasmir (2004:101), kredit ini dilihat dari segi jaminan. 

Kredit dengan jaminan kredit dengan jaminan merupakan kredit 

yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat 

berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan 

orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi 

minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus 

melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur. 

b) Kredit tanpa jaminan 

Menurut Kasmir (2004:101), kredit dilihat dari segi jaminan. Kredit 

tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan 

barang atau orang tertentu. Kredit ini diberikan dengan melihat 

prospek usaha , karakter serta loyalitas atau nama baik si calon 

debitur selama berhubungan dengan pihak bank atau pihak lainnya. 
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4. Unsur-unsur kredit 

a. Kepercayaan  

Menurut Kasmir (2004:94), kepercayaan merupakan suatu 

keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-

benar diterima kembali dimasa yang akan dating sesuai dengan 

jangka waktu kredit. Oleh karena itu, sebelum kredit di berikan 

harus dilakukan penelitian lebih dahulu tentang kondisi nasabah, 

baik secara internal maupun eksternal. 

b. Kesepakatan  

Menurut Kasmir (2004:95), disamping unsur kepercayaan didalam 

kredit juga mengandung unsur kesepakatan anatar kedua belah 

pihak. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana 

masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya 

masing-masing. 

c. Jangka waktu  

Menurut Kasmir (2004:95), setiap kredit yang diberikan memiliki 

jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencangkup masa 

pengembalian kredit yang sudah disepakati. Jangka waktu 

merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah 

disepakati oleh kedua belah pihak. Jangka waktu tersebut bias 

berbentuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. 

Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai 

dengan kebutuhan. 
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d. Resiko  

Menurut Kasmir (2004:95), resiko merupakan akibat adanya 

tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan 

resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. 

Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar 

resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi 

tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh kelalaian 

nasabah maupun oleh resiko yang tidak disengaja. 

e. Balas jasa 

Menurut Kasmir (2004:95), bagi bank balas jasa merupakan 

keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam 

bank konvensional balas jasa dikenal dengan nama bunga. 

Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga 

membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang 

merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang 

berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan oleh bagi 

hasil. 

5. Prinsip-prinsip pemberian kredit 5C (Kasmir , 2004:104) 

a. Character 

yaitu suatu keyakinan bahwa, sifat atu watak dari orang-orang yang 

akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini 

tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar 

belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti : cara 
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hidup atau gaya hidup yang di anutnya, keadaan keluarga, 

hobbydan social standingnya. Ini semua merupakan ukuran “ 

kemauan” membayar. 

b. Capacity  

Yaitu untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang 

bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan 

bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami 

tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan 

kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada 

akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengambalikan 

kredit yang disalurkan. 

c. Capital 

untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan 

keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan 

pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas 

dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana 

saja modal yang ada sekarang ini.  

d. Conditions  

Dalam melihat kredit hendaknya juga di nilai kondisi ekonomi dan 

politik sekarang dan dimasa yang akan dating sesuai sektor 

masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. 

Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-
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benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit 

tersebut bermasalah relative kecil.  

e. Collateral 

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang 

bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi 

jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti 

keabsahannya, sehingga jika terjadi sesuatu masalah, maka 

jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. 

6. Teori Permintaan 

Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan diantara 

jumlah permintaan dan harga. Hukum permintaan sendiri menjelaskan 

sifat keterkaitan antara permintaan suatu barang dengan harganya. 

Menurut Sukirno (2002), Kurva permintaan dapat didefinisikan 

sebagai kurva yang menggambarkan sifat perkaitan antara harga suatu 

barang tertentu dan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan : 

a. Harga barang lain, hubungan antara suatu barang dengan barang lain 

dengan dibedakan menjadi tiga golongan yaitu pengganti, pelengkap 

dan netral. Apabila harga barang pengganti lebih murah maka 

permintaan terhadap barang yang digantikan akan berkurang, jika 

permintaan terhadap suatu barang naik maka permintaan terhadap 

barang pelengkapnya juga cenderung naik. Sedangkan untuk barang 

netral permintaan barang satu tidak mempengaruhi barang yang lain.  
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b. Pendapatan, merupakan factor yang paling penting dalam 

menentukan corak permintaan suatu barang. Perubahan dalam 

pendapatan selalu menimbulkan perubahan permintaan barang. 

c. Distribusi pendapatan, sejumlah pendapatan masyarakat yang 

tertentu besarnya akan menimbulkan corak permintaan yang 

permintaanya berbeda apabila pendapatan tersebut dirubah corak 

distribusinya.  

7. Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Menurut Ismail (2011:43), Dana Pihak Ketiga yang biasanya lebih 

dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh 

bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi 

masyarakat individu, maupun badan usaha. Bank menawarkan produk 

simpanan kepada masyarakat dalam menghimpun dananya. Sumber 

dana yang berasal dari pihak ketiga ini antara lain: simpanan giro 

(demand deposit), tabungan (saving), dan Deposito (time deposit). 

8. Biaya Operasional terhadap Pendapatn Operasional (BOPO) 

Menurut Dendawijaya (2003) BOPO merupakan rasio antara biaya 

operasional terhadap pendapatan operasional. Biaya operasional 

dimana merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam 

menjalankan aktivitas utamanya seperti biaya bunga, biaya pemasaran, 

biaya tenaga kerja, dan biaya operasi lainnya. Pendapatan operasi 

merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan yang diperoleh 

dari penempatan dana dalam bentuk kredit atau bunga kredit dan 
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pendapatan operasi lainnya. Semakin kecil BOPO menunjukkan 

semakin efisien bank dalam menjalankan aktivitas usahanya. Bank 

yang sehat, rasio BOPO-nya kurang dari satu sebaliknya bank yang 

kurang sehat, rasio BOPO-nya lebih dari satu. Menurut ketentuan 

Bank Indonesia (BI) sediri efisiensi operasional bank dapat diukur 

dengan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO). 

9. Non Permorming Loan (NPL) 

Menurut Manurung dan Rahardja (2004) kredit bermasalah Non 

Performing Loan (NPL) adalah kredit yang disalurkan dikatakan 

bermasalah jika pengembaliannya terlambat dibanding jadwal yang 

direncanakan, bahkan tidak dikembalikan sama sekali. Dalam konteks 

indonesia, kredit bermasalah (Non Performing Loans) dapat 

dikelompokkan menjadi kredit tak lancar dan kredit macet. Kredit tak 

lancer adalah kredit yang masih dilakukan pembayarannya, tetapi lebih 

lambat dari jadwal yang seharusnya. Kredit tak lancar dapat 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu kredit kurang lancar, kredit 

diragukan, dan kredit macet. 

10. Produk Domestik Bruto (PDB) 

Menurut Mankiw (2006:6) Produk Domestik Bruto (PDB) adalah 

nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir (final) yang diproduksi 

dalam sebuah negara pada suatu periode tertentu. Produk domestik 

bruto (PDB) mengukur 2 hal pada saat bersamaan, yaitu total 
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pendapatan semua orang dalam perekonomian dan total pembelanjaan 

negara untuk membeli barang dan jasa dari hasil perekonomian. 

Sebagaimana kita ketahui teori klasik tentang uang menyakini bahwa 

semakin besar jumlah uang yang dipegang seseorang, maka semakin 

banyak pula ia berbelanja dan semakin banyak pula pendapatan 

nasionalnya. Dimana yang dimaksud pendapatan nasional adalah nilai 

barang dan jasa yang diproduksikan dalam suatu negara pada suatu 

tahun tertentu maka itu yang dimaksud dengan produk domestik bruto. 

Misalkan satu tahun, PDB akan menghitung hasil produksi barang dan 

jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di 

wilayah negara yang bersangkutan. Produk Domestik Bruto (PDB) 

digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, dan merupakan 

nilai tambah dari semua aktivitas ekonomi tanpa membedakan 

pemiliknya sejauh proses produksinya dilakukan di negara yang 

bersangkutan.  

Jadi ketika PDB mengalami peningkatan setiap tahunnya maka 

perekonomian suatu negara ikut mengalami peningkatan apalagi untuk 

sektor kredit perbankan kemungkinan besar akan memiliki pengaruh 

positif terhadap penyaluran kredit. 

C. Hubungan Antar Variabel 

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan Permintaan Kredit . 

Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang dihimpun dari 

masyarakat berbentuk tabungan, giro dan deposito. Dimana dana-dana 
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tersebut akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit. Dana tersebut sangat diandalkan oleh bank untuk memenuhi 

kebutuhan operasionalnya. Menurut penelitian sebelumnya Sania dan 

wahyuni (2016), DPK memiliki pengaruh positif dan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran kredit Perbankan. 

2. Pengaruh Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO) dengan Permintaan Kredit. 

Didalam dunia perbankan, efisiensi adalah salah satu parameter 

kinerja yang penting untuk mengukur tingkat kesehatan bank sebagai 

lembaga yang sehat dan berkelanjutan (sustainable). Semakin tidak 

efisien bank dalam pengelolaan operasionalnya maka akan semakin 

tinggi beban operasional bank, sehingga menurunkan laba bank yang 

pada akhirnya berdampak pada penurunan kredit. Menurut penelitian 

sebelumnya Febrianto, Fajar dan Muid, Dul (2013), bahwa BOPO 

mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Penyaluran 

Kredit. 

3. Pengaruh Rasio Non Performing Loan (NPL) dengan Permintaan 

Kredit. 

NPL adalah rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah kredit 

bermasalah terhadap total kredit yang disalurkan oleh bank. Semakin 

tinggi rasio ini maka semakin tinggi risiko kredit bermasalah yang 

harus ditanggung oleh pihak perbankan terhadap dalam pemberian 

kredit. Dari hasil penelitian sebelumya Sania dan wahyuni (2016), 
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Rasio NPL menunjukkan bahwa resiko kredit macet yang diproksikan 

oleh NPL memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

penyaluran kredit Perbankan. 

4. Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dengan Permintaan Kredit. 

Menurut Bank Indonesia, Produk Domestik Bruto (PDB) 

merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi 

ekonomi disuatu negara dalam satu periode tertentu, baik atas dasar 

harga berlaku atau harga konstan. Produk Domestik Bruto (PDB) pada 

dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh 

unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai 

barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh sektor unit ekonomi. Pada 

dasarnya jika pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) meningkat 

maka suatu perekonomian negara tersebut dapat dikatakan baik dan 

akan mempengaruhi pertumbuhan kredit juga. Dari hasil penelitian 

sebelumnya Darmawan, Wahyuni, Atmadja (2017), diketahui bahwa 

Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap penyaluran kredit. 

D. Kerangka Pikir 

Penyaluran Kredit Merupakan salah satu kegiatan Bank Umum 

yang bersumber dari Dana Masyarakat yang Berhasil dihimpun. Sebelum 

Kredit disalurkan kepada pihak yang membutuhkan kredit, bank terlebih 

dahulu menilai kelayakan usaha para debiturnya untuk menghindari hal-

hal yang tidak di inginkan. Semacam seperti munculnya resiko-resiko 
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kredit yang dapat merugikan kelangsungan usaha bank itu sendiri. 

Penelitian ini yang bertindak sebagai variabel dependen adalah penyaluran 

kredit pada bank umum di Indonesia 2011-2015, sedangkan yang 

bertindak sebagai variabel independennya adalah Dana Pihak Ketiga 

(DPK), Biaya Operasioal terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan 

Non Performing Loan (NPL) dan Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk 

memahami konseptual dalam penulisan ini, digambarkan suatu kerangka 

yang sistematis sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

Kerangka pemikiran 

DPK, BOPO,NPL dan PDB terhadap Penyaluran Kredit 

E. Hipotesis Penelitian 

Menurut Sugiono, 2009. Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian 

telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, 

karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris 
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yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat 

dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, 

belum jawaban empirik.  

maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

1. Dana Pihak Ketiga (DPK) (X1) Berpengaruh Positif terhadap 

Permintaan Kredit. 

2. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

(X2) Berpengaruh negatif terhadap Permintaan Kredit. 

3. Rasio Non Performing Loan (NPL) (X3) Berpengaruh negatif  

terhadap Permintaan Kredit. 

4. Produk Domestik Bruto (PDB) (X4) berpengaruh Positif terhadap 

permintaan kredit. 


