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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

(Pujiati, 2013). Dengan Judul “ Pengaruh Non Performing Loan, 

Capital Adequacy Ratio, dan Dana Pihak Ketiga terhadap Penyaluran Kredit 

pada PT. Bank Central Asia, Tbk”. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk 

mengetahui pengaruh NPL,CAR, dan DPK terhadap penyaluran kredit pada 

PT. Bank Central Asia, Tbk Periode 2005-2012. Metode analisis yang 

digunakan adalah uji regresi berganda dengan alat bantu SPSS Versi 17. 

Dalam penelitiannya mengenai Pengaruh Non Performing Loan, Capital 

Adequatio dan Dana Pihak Ketiga terhadap Penyaluran Kredit pada PT. Bank 

Central Asia,Tbk. Dalam analisisnya menggunakan metode regresi linier 

berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa  Non Performing Loan (NPL) dan 

Capital Adequatio Ratio (CAR) tidak berpengaruh signifikan. Sedangkan 

Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan.  

(Murdiyanto, 2012). Mengenai Faktor-faktor yang berpengaruh dalam 

penentuan penyaluran kredit perbankan. Adapun tujuan penelitian ini  untuk 

mengetahui besarnya peran DPK, CAR, NPL dan Suku Bunga Sertifikat 

Indonesia (SBI). Dengan metode regresi linier berganda (multiple regression 

analysis model). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DPK berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit. Berarti semakin banyak 

DPK yang bisa dihimpun bank, maka semakin banyak kredit yang disalurkan. 

CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit. NPL 
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berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit. Berarti 

dengan rendahnya NPL dibawah 5%, ini pertanda yang positif untuk 

meningkatkan jumlah kredit yang disalurkan, ini pun bisa terjadi jika ada 

peningkatan dana pihak ketiga karena sebagian besar kredit dibiayai oleh 

DPK. Suku bunga SBI berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penyaluran kredit. Berarti semakin rendah suku bunga SBI, maka semakin 

banyak kredit yang disalurkan karena bank tidak akan menempatkan dananya 

pada SBI dan lebih memilih pada penyaluran kredit.  

(Rosyetti, 2010).Dengan Judul Peran Dana Pihak Ketiga dan Tingkat 

Suku Bunga Kredit terhadap Penyaluran Kredit Investasi Bank Umum di 

Provinsi Riau. Adapun tujuan  Penelitian ini adalah untuk mengetahui 

besarnya peran DPK dan Suku bunga kredit investasi terhadap Kredit 

investasi yang disalurkan oleh bank umum. Sedangkan metode yang 

digunakan ialah  alat analisis regresi linier berganda.  Berdasarkan penelitian 

diperoleh hasil bahwa Dana Pihak Ketiga terbukti memberikan pengaruh 

yang relatif besar terhadap kredit investasi yang disalurkan. Sedangkan untuk 

Tingkat Suku Bunga Kredit Investasi memiliki hubungan negatif dengan 

jumlah kredit investasi karena apabila tingkat suku bunga naik maka 

permintaan investasi akan menurun, sebaliknya jika tingkat suku bunga turun 

maka permintaan kredit investasi akan meningkat. 

Adapun relevansi/keterkaitan penelitian sekarang dengan penelitian 

terdahulu dimana peneliti menggunakan variabel independent dengan variabel 

yang berbeda dengan data yang lebih baru yaitu dana pihak ketiga, capital 
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adequacy ratio (CAR), loan to deposit ratio (LDR) untuk mengetahui 

besaran penyaluran kredit investasi, namun perbedaan penelitian ini yaitu 

tahun 2012-2016 dan objek penelitian yang digunakan bank umum di 

Indonesia. 

B. Landasan Teori 

1. Dana Pihak Ketiga (DPK) 

a. Pengertian Dana Pihak Ketiga  

Menurut (Ismail, 2010) mengatakan bahwa dana pihak ketiga 

merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat, 

meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Dana-dana yang 

dihimpun dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) ternyata merupakan 

sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank, hampir 80%-90% dari 

seluruh dana yang dikelola bank di dapatkan dari masyarakat 

(Dendawijaya, 2005). 

Dana yang didapatkan dari masyarakat diperuntukkan bank dalam 

bentuk giro, tabungan berjangka, sertifikat deposito tabungan atau yang 

dipersamakan dengan itu. Dana pihak ketiga terdiri dari : 1) Simpanan 

Giro (Demand Deposit); 2) Simpanan Tabungan (Saving Deposit); 3) 

Simpanan Deposito (Time Deposit) (Kasmir, 2014). 

b. Teori Dana Pihak Ketiga  

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 

Mei 2004, Sumber dana yang berasal dari pihak ketiga ini antara lain : 

1) Simpanan giro (demand deposit) 
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Merupakan simpanan masyarakat ataupun dana pihak ketiga yang 

penarikannya dana dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan 

cek dan bilyet giro atau sarana perintah bayar lainnya atau 

pemindahbukuan. Keutamaan giro ialah karena kemudahan yang 

diperoleh oleh nasabah. Memiliki rekening giro sama halnya memiliki 

uang tunai, karena sifat rekening giro yang dapat ditarik setiap saat.  

2) Tabungan (saving) 

Merupakan jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang 

penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu sesuai 

perjanjian antara bank dan pihak nasabah.  

3) Deposito (time deposit) 

Merupakan jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan 

antara bank dengan nasabah. Deposito dibedakan menjadi tiga jenis 

yaitu : Deposito berjangka (time deposit), Sertifikat deposito 

(certificate of deposit) dan Deposi on call.  

Jika dana pihak ketiga meningkat, maka akan menyebabkan dana 

yang dimiliki bank bertambah, sehingga memungkinkan bank untuk 

menyalurkan dananya dalam bentuk kredit dengan jumlah besar pula. 

Demikian sebaliknya, apabila DPK turun, maka akan menyebabkan 

kemampuan bank dalam memberikan kredit akan berkurang. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap kredit 

yang dikeluarkan oleh bank umum.   
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Menurut teori yang dikemukakan oleh Melitz dan Padue menurut 

Binangkit dalam (Citra, 2015), dana pihak ketiga merupakan sumber 

dana terbesar yang dimiliki oleh bank. Sehingga semakin besar jumlah 

dana pihak ketiga yang dimiliki bank, semakin besar pula jumlah kredit 

yang akan disalurkan kepada masyarakat dan keuntungan bank akan 

meningkat.  

Menurut (Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, 2004) 

Jumlah dana pihak ketiga berbanding positif terhadap jumlah kredit yang 

disalurkan. Semakin meningkatnya jumlah dana pihak ketiga berupa 

tabungan, giro dan deposito maka kemampuan bank untuk menyalurkan 

kredit juga semakin meningkat. Keberhasilan bank dalam penghimpun 

dana dari masyarakat harus ditindak lanjuti dengan penyaluran kembali 

dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk 

kredit. Kegiatan penyaluran dana bank dikenal dengan alokasi dana yaitu 

menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan kemudian menjual kembali dana tersebut dalam bentuk 

pinjaman. Hal ini  merupakan fungsi intermediasi bank yang bertujuan 

agar perbankan dapat memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. 

Semakin besar dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat semakin 

besar pula kredit yang akan disalurkan.  
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2. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

a. Pengertian Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Capital Adequacy Ratio adalah rasio permodalan yang 

menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk 

keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana 

yang diakibakan oleh kegiatan operasi bank. CAR merupakan 

perbandingan modal bank dengan aktiva tertimbang menurut risiko. 

Semakin tinggi CAR mengidentifikasikan semakin baik kemampuan 

bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktifa produktif 

yang berisiko (Taswan, 2010). 

b. Teori Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 14/18/PBI/2012 tentang 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, bank wajib 

menyediakan modal minimum yang dihitung dengan menggunakan rasio 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau biasa yang 

disebut dengan Capital Adequacy Ratio (CAR), yang rinciannya sebagai 

berikut : 

1) Sebesar 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko 

(ATMR) untuk Bank dengan profit risiko peringkat 1(satu). 

2) Sebesar 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang 10% (sepuluh 

persen) dari ATMR untuk Bank dengan profit risiko peringkat 2 

(dua). 
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3) Sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang lebih 11% 

(sebelas pesen) dari ATMR untuk Bank dengan profit risiko 

peringkat 3 (tiga). 

4) Sebesar 11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas 

persen) dari ATMR untuk Bank dengan profit risiko peringkat 4 

(empat) atau peringkat 5 (lima). 

Menurut Surat Edararan Bank Indonesia No. 6/23/DNPN tanggal 

31 Mei 2004 Capital Adequacy Ratio (CAR) dirumuskan sebagai berikut  

    
     

    
      

 

Modal terdiri dari Modal Inti dan Modal pelengkap. Modal inti 

diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa goodwill. Modal 

pelengkap terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan umum 

PPAP (maksimal 1,25% dari ATMR), modal pinjaman, pinjaman 

subordinasi (maksimal 50% dari Modal Inti), dan peningkatan nilai 

penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual setinggi-tingginya 

sebesar 45%. Sedangkan ATMR (Aktiva tertimbang menurut risiko) 

terdiri dari aktiva neraca yang diberikan bobot sesuai kadar risiko kredit 

yang melekat dana beberapa pos dalam off-balance sheet yang diberikan 

bobot sesuai dengan kadar risiko kredit yang melekat. ATMR diperoleh 

dengan cara mengalikan nilai nominal aktiva dengan bobot risiko. 

Semakin likuid aktiva risikonya nol dan semakin tidak likuid bobot 

risikonya 100, sehingga risiko berkisar antara 0-100%. (Ali, 2004). 
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Menurut (Dendawijaya, 2005) tingginya nilai CAR 

mengindikasikan bahwa bank mempunyai modal yang cukup baik dalam 

menunjang kebutuhannya. Modal merupakan suatu faktor penting agar 

suatu perusahaan dapat beroperasi termasuk juga digunakan untuk 

menjaga kemungkinan timbulnya risiko, diantara risiko kredit macet 

yang timbul. Apabila nilai CAR tinggi maka bank mampu membiayai 

kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi 

profitabilitas.  

3. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

a. Pengertian Loan to Deposit Ratio (LDR)  

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan perbandingan kredit 

yang diberikan terhadap dana pihak ketiga (Taswan, 2010). LDR 

menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali 

penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan 

kredit sebagai sumber likuiditasnya kepada debitur. Artinya, jumlah uang 

yang dipergunakan untuk memberi pinjaman adalah uang yang berasal 

dari titipan nasabah.  

b. Teori Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 03/21/PBI/2001 tentang 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, standar untuk 

rasio LDR perbankan di Indonesia yaitu pada kisaran 85%-110%. 

Semakin tinggi LDR pada suatu bank akan mengakibatkan semakin 

rendahnya likuid bank tersebut karena jumlah dana yang diperlukan 
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untuk membiayai kredit semakin besar, sebaliknya apabila semakin 

rendah LDR akan mengakibatkan semakin likuid bank yang 

bersangkutan tetapi dengan catatan kredit yang diberikan kepada 

masyarakat semakin sedikit. 

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 06/23/DPNP tanggal 

31 Mei 2004 Lampiran 1e, pengukkuran Loan to Deposit Ratio (LDR) 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

    
      

                 
      

 

Menurut (Hariyati, 2010) semakin tinggi rasio LDR 

memberikan indikasi semakin rendah kemampuan likuiditas bank yang 

bersangkutan. Besarnya nilai LDR menandakan adanya penanaman dana 

pihak ketiga yang besar dalam bentuk kredit, atau dengan kata lain dana 

yang didapatkan dari masyarakat disalurkan kembali oleh bank kepada 

masyarakat dalam jumlah besar guna menghindari adanya dana 

mengendap yang dapat mengakibatkan kerugian pihak bank. Sehingga 

dengan semakin meningkatnya dana yang diterima dari pihak ketiga 

maka bank akan meningkatkan jumlah kredit yang disalurkan. Dalam 

menyalurkan kredit, sumber yang berasal dari pihak ketiga merupakan 

sumber dana yang paling diandalkan oleh bank. Oleh karena itu, 

meningkatnya LDR akan meningkatkan keputusan pemberian kredit. 
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4. Kredit Perbankan 

(Abdullah, 2003) Tujuan kredit bagi bank yaitu diharapkan melalui 

pemberian kredit akan mendapatkan pendapatan bunga sebagai pengganti 

harga dari pinjaman itu sendiri. Berikut fungsi kredit antara lain : 

a. Kredit meningkatkan daya guna (utility) dari uang 

Para pemilik uang / modal baik secara langsung atau melalui 

penyimpanan dana di bank, dapat meminjamkan uangnya kepada 

perorangan dan perusahaan untuk meningkat usahanya.  

b. Kredit meningkakan daya guna (utility) dari barang 

Dengan kredit, pengusaha yang memiliki kesulitan dalam memproduksi 

akan dapat terbantu. Contohnya, pengusaha memproduksi bahan baku 

menjadi barang jadi. 

c. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang  

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan 

pembayaran dengan menggunakan uang giral seperti cek, bilyet giro, 

dan lainnya yang sejenis. 

d. Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi 

Kredit dapat digunakan sebagai alat pengendalian ekonomi. Dalam 

keadaan inflasi pemerintah dapat menerapkan kebijakan uang ketat 

(tight money policy) antara lain dengan membatasi pemberian kredit. 

Sebaliknya dalam keadaan ekonomi yang lesu karena deflasi, 

pemerintah dapat melonggarkan kebijakan pemberian kredit sehingga 

akan menimbulkan kegiatan usaha. 
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e. Kredit meningkatkan kegairahan berusaha 

Pihak-pihak yang usahanya lambat karena kekurangan modal dapat 

meningkatkan usahanya melalui bantuan kredit yang diberikan oleh 

bank. 

f. Kredit meningkatkan pendapatan nasional 

Dengan adanya kredit, perusahaan dapat meningkatkan usahanya 

bahkan dapat mendirikan proyek baru yang akan membutuhkan tenaga 

kerja.  

g. Kredit meningkatkan hubungan ekonomi internasional 

Pengusaha di dalam negeri dapat pula memperoleh kredit baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

a. Kredit Dari Segi Pemberian / Penggunaannya 

Kredit bila dilihat dari segi pemberian / penggunaannya dapat 

diberdakan menjadi tiga, yaitu : 

1. Kredit Modal Kerja 

Merupakan kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh 

bank kepada perusahaan yang membutuhkan modal kerja untuk 

memperlancar kegiatan opersional perusahaan. Seperti, membeli bahan 

baku, membayar gaji pegawai atau biaa lainnya yang berkaitan dengan 

proses produksi.  

Kredit modal kerja diberikan untuk tujuan komersial,yaitu 

membuat perusahaan mampu menjalankan usahanya sekalipun arus kas 

masuk untuk sementara masih lebih kecil dari arus kas keluar. Besarnya 
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kredit modal kerja dapat diketahui dengan menghitung selisih tebesar 

antara kewajiban lancar dengan aktiva lancar. Menurut Siamat,2004 

dalam (Mandala Manurung, 2004) prinsip modal kerja adalah kredit 

untuk penggunaan dana selama satu siklus usaha, mulai dari perolehan 

uang tunai dari bank, kemudian meggunakannya untuk membeli barang 

dagangan atau bahan baku (selanjutnya diproses menjadi barang/jasa) 

dijual sampai mendapatkan uang kas kembali. 

2. Kredit Investasi  

Merupakan kredit jangka menengah atau jangka panjang yang 

diberikan oleh bank kepada pihak perusahaan yang membutuhkan dana 

untuk investasi atau penanaman modal. Serta kredit investasi digunakan 

untuk keperluan : 

1) Perluasan usaha atau membangun proyek / pabrik baru dimasa masa 

pemakaiannya untuk suatu periode yang lebih lama 

2) Membeli tanah baik tanah industri, tanah untuk pertambangan maupun 

tanah untuk perkebunan dan lain-lain. 

3) Membeli mesin-mesin, alat-alat angkutan, peralatam-peralatan 

produksi dan lain-lain. 

4) Membangun sebuah kapal, alat-alat angkutan, peralatan-peralatan 

produksi dan lain-lain. 

Kredit investasi diperlukan dalam rangka rehabilitasi, 

modernisasi, ekspansi, relokasi, dan pendirian usaha baru. Investasi 

merupakan komitmen dari uang yang ada saat ini atau sumber daya 
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lainnya dengan harapan adanya imbalan pada masa yang akan datang. 

Dengan contoh, seseorang atau investor membeli saham dengan asumsi 

uang yang dia investasikan seiring dengan risiko yang dihadapinya pada 

hakekatnya memiliki motif dan tujuan yang sama yaitu untuk 

mendapatkan kuntungan atau laba dalam jumlah dana tertentu. Motif 

mencari keuntungan merupakan hal yang membedakan kegiatan investasi 

dengan kegitan menabung. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi 

(basyir, 2012) adalah : 

a) Jangka waktu 

Jangka waktu surat berharga yang dibeli panjang sekali, maka faktir 

ketidakpasatuan akan semakin besar sehingga perlu dipertimbangkan 

apakah dana yang diinvestaikan tersebut benar-benar tidak akan 

dipergunakan waktu singkat. 

b) Tingkat bunga 

Faktor tingkat suku bunga sangat menentukan apakah seseorang akan 

membeli surat jangka panjang atau jangka pendek. Tingkat bunga 

merupakan biaya pinjaman untuk membiayai proyek investasi, maka 

apabila tingkat suku bunga naik akan berdampak pada pengurangan 

investasi yang direncanakan. 

c) Pajak 

Bank akan memperhitungkan surat berharga dengan pajak minimum – 

maksimum. 
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d) Mudah dipasarkan atau tidak 

Apabila surat berharga yang dibeli sulit untuk diasarkan, maka akan 

berdampak pada kesulitan perbankan untuk menjual kembali dibursa 

efek. 

e) Kualitas dan keamanan 

Surat berharga yang dikeluarkan pemerintah tidak beresiko, berbeda 

halnya dengan surat berharga yang dikeluarkan oleh pihak swasta 

apakah instansi yang mengeluarkan surat berharga tersebut cukup 

terjamin pertumbuhannya sehingga adanya keamanan yang 

menjaminnya.  

f) Harapan dimasa mendatang 

Jika surat berharga tersebut memiliki harapan bagus dimasa 

mendatang. Keputusan untuk investasi pada surat berharga jangka 

panjang tersebut akan semakin mantab. 

g) Diversifikasi 

Seorang manajer bank perlu mengetahui diserfikasi dari surat berharga 

sehingga menetukan pilihan, banyak alternative yang ditemukan. 

b. Kredit Dari Segi Tujuannya  

Kredit bila dilihat dari segi tujuannya dapat diberdakan menjadi 

tiga, yaitu : 

1) Kredit Produktif  

Kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha, produksi atau 

investasi (digunakan untuk menghasilkan barang dana jasa). 
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2) Kredit Konsumtif 

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. 

3) Kredit Perdagangan 

Kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya 

untuk memberli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan 

dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. 

5. Hubungan Antar Variabel 

a. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Penyaluran Kredit Investasi 

Menurut (Kasmir, 2008), Dana pihak ketiga memiliki kontribusi 

terbesar dari beberapa sumber dana sehingga jumlah dana pihak ketiga 

yang berhasil dihimpun oleh suatu bank akan mempengaruhi kemampuan 

dalam penyaluran kredit. Semakin besar Dana Pihak Ketiga yang 

dihimpun maka semakin besar kemampuan bank dalam menyalurkan 

kedalam bentuk aset, yaitu kredit. 

(Rosyetti, 2010), Dana pihak ketiga memiliki hubungan positif 

dengan penyaluran kredit. Hubungan positif ini didapatkan sebab 

peningkatan dana pihak ketiga akan menyebabkan meningkatnya kredit 

yang disalurkan sehingga menarik investor untuk melakukan investasi. 

Peningktan DPK tidak hanya meningkatkan kredit, tetapi juga 

meningkatkan cadangan primer, cadangan sekunder, surat-surat berharga, 

dan aktiva tetap. 

Menurut Simaremare dalam (Husna, 2016). Semakin tinggi 

masyarakat dalam menyimpan danaya di bank, maka akan semakin 
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percaya diri suatu bank untuk menyalurkan kembali dana yang telah 

dihimpun tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Seiring 

dengan itu jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat akan 

semakin besar, ini artinya dana pihak ketiga dan kredit memiliki 

hubungan yang berkaitan. DPK yang tinggi akan cenderung membuat 

penyaluran kredit meningkat.  

b. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Penyaluran 

Kredit Investasi 

Menurut Meydianawati, 2007 dalam (Suryawati, 2014) Capital 

Adequacy Ratio (CAR) menjadi modal bank yang cukup atau sangat 

penting karena modal dapat berfungsi sebagai memperlancar operasional 

dan menjaga likuiditas sebuah bank Hal tersbeut sejalan dengan teori 

(Taswan, 2010) bahwa semakin tinggi nilai CAR maka semakin baik 

kemampuan bank dalam menanggung resiko dari setiap kredit atau aktiva 

produktif yang beresiko.   

c. Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) Terhadap Penyaluran Kredit 

Investasi 

Menurut (Suryawati, 2014) LDR memiliki hubungan positif dan 

signifikan, hal tersebut disebabkan bank secara likuid tidak 

meminjamkan dananya melebihi kapasitas dana yang siap dipinjamkan, 

sebaliknya kondisi bank akan relatif tidak likuid apabila bank 

meminjamkan dananya melebihi kapasitas dana yang disediakan.  



25 
 

 
 

+ 

- 

+ 

Besaran jumlah kredit yang dapat disalurkan kepada masyarakat 

akan memberikan keuntungan bagi bank. Apabila bank mampu 

memberikan kredit sedangkan dana yang dihimpun dari masyarakat 

dalam bentuk DPK tidak disalurkan dengan baik maka akan terjadi 

kerugian bank. Semakin tinggi LDR maka laba bank akan meningkat 

dengan asumsi bank mampu menyalurkan kredit dengan efektif sehigga 

kredit macetnya rendah. Jadi, tingkat LDR yang tinggi menunjukkan 

bahwa penawaran uang yang dilakukan oleh bank cukup tinggi. Semakin 

tinggi LDR menunjukkan semakin besarnya kemampuan bank dalam 

menyalurkan kredit.  

6. Kerangka Pikir 

Berdasarkan kajian pustaka dan diperkuat dengan penelitian 

terdahulu diduga bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy 

Ratio (CAR), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap 

penyaluran kredt investasi. Maka secara sederhana kerangka pemikiran 

dapat dirumuskan : 
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7. Hipotesis  

Berdasarkan pada tinjauan teori dan penelitian terdahulu, maka 

dapat dinyatakan hipotesa sebagai berikut : 

1. H1 : Diduga Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap 

Penyaluran Kredit Investasi pada Bank Umum di Indonesia  

2. H2 : Diduga Capital Adequacy Ratio berpengaruh negatif terhadap 

Penyaluran Kredit Investasi pada Bank Umum di Indonesia  

3. H3 : Diduga Loan to Deposit ratio berpengaruh positif terhadap 

Penyaluran Kredit Investasi pada Bank Umum di Indonesia
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