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BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian terdahulu Selviana dan Khairunnisa (2015), dengan 

judul “Pengaruh Non Performing Loan (NPL) dan Return On Assets (ROA) 

Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan (Studi Pada Bank Go Public yang 

Terdaftar di Bursa Efek di Indonesia Tahun 2010-2014)”. Hasil penelitian untuk 

menunjukkan bahwa Non Performing Loan (NPL) dan Return On Assets (ROA) 

secara Simultan berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.secara parsial 

hanya Non Performing Loan yang berpengaruh signifikan terhadap penyaluran 

kredit sedang Retun On Assets (ROA) tidak berpengaruh terhadap penyaluran 

kredit. 

Penelitian oleh Triasdini(2010)dengan judul penelitian “Pengaruh CAR, NPL 

dan ROA Terhadap Kredit Modal Kerja (Studi Pada Bank Umum yang Terdaftar 

Di Bursa Efek Indonesia Periode 2004-2009)”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penyaluran kredit modal kerja memiliki pengaruh terhadap capital 

adequacy ratio (CAR).  Dari nilai CAR yang tinggi memungkinkan bank 

memiliki modal yang cukup namun belum diikuti pemanfaatan modal ke dalam 

aktiva yang menguntungkan yang memungkinkan bank menyalurkan modalnya 

kedalam aktiva berbentuk kredit. Non Performing Loan (NPL) berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit modal kerja. Nilai NPL yang 

tinggi akan menyebabkan bank cenderung mengurangi jumlah kredit yang 

disalurkan. Return On Asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran 
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kredit modal kerja. ROA yang tinggi menunjukkan laba bank yang stabil dengan 

kualitas aktiva yang baik dan manajemen laba yang baik.  

Penelitian oleh Ditria et.al (2008)dengan judul penelitian “Pengaruh Tingkat 

Suku Bunga, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Ekspor Terhadap Tingkat Kredit 

Perbankan”. Hasil penelitian menunjukkan, tingkat suku bunga bergerak 

berlawaan terhadap jumlah kredit maupun ketiga macam jenis kredit lainnya, 

dimana jika suku bunga bergerak naik maka akan mengurangi jumlah kredit 

termasuk didalamnya kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi. 

Jumlah kredit berjalan searah dengan jumlah ekspor dan ketiga jenis macam 

dimana jika ekspor mengalami kenaikan maka seluruh macam kredit mengalami 

kenaikan. Nilai tukar terhadap jumlah kredit dan ketiga jenis kredit lainnya 

berpengaruh secara berlawanan, dimana jika kurs naik maka akan mengurangi 

jumlah kredit itu baik modal kerja, kredit investasi, maupun kredit konsumsi. 

Penelitian (Putra and Rustariyuni, 2014) dengan judul penelitian “Pengaruh 

DPK, BI Rate, dan Non Performing Loan Terhadap Penyaluran Kredit Modal 

Kerja pada BPR di Provinsi Bali Tahun 2009-2014”. Hasil penelitian 

menunjukkan pengaruh yang signifikan dari DPK, BI rate dan NPL terhadap 

penyaluran kredit modal kerja dan secara parsial DPK, BI rate dan NPL memiliki 

pengaruh signifikan positif terhadap penyaluran kredit modal kerja. 

Dari beberapa contoh penelitain ditemukan adanya kesamaan juga perbedaan 

pada penelitian saat ini yaitu sama-sama meneliti, Suku Bunga, Non Performing 

Loan (NPL) dan Dana Pihak Ketiga, yang menjadi perbedaan pada penelitian ini 

adalah variabel gunakan juga periode penelitian saat ini. 
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B. Landasan Teori 

1. Bank Usaha Milik Negara 

Menurut Kepmen Keuangan RI Nomor 740/KMK/00/1989 yang dimaksud 

BUMN ialah: Badan usaha yang seluruhh atau sebagian besar modalnya dimiliki 

negara (Pasal 1 ayat 2a). Atau badan usaha yang tidak seluruh sahamnya dimiliki 

negara tetapi statusnya disamakan dengan BUMN yaitu Pasal 1 ayat 2b : 

a. BUMN yanmerupakan patungan antara pemerintah dengan pemerintah 

daerah. 

b. BUMN merupakaan patungan antara pemerintah dengan BUMN lainnya. 

c. BUMN yang merupakan badan-badan usaha patungan dengan swasta 

nasional atau asing dimana negara memiliki saham mayoritas minimal 51%. 

2. Bank Milik Swasta Nasional 

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya modalnya dimiliki oleh swasta 

nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian 

keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. (Kasmir, 2011) 

Dari segi kemampuan dalam melayani masyarakat, maka bank umum dapat 

dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut pembagian berdasarkan 

kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan 

kemampuan bank dalam melayani masyarkat bagi dari segi jumlah produk, modal 

maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu untuk memperoleh status tersebut 

diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Status bank yang di 

maksud sebagai berikut: 

a. Bank Devisa 
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Bank devisa, merupakan bank yang dapat melakukan transaksi luar negeri 

atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya 

transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, travelers cheque, pembukaan dan 

pembayarn letter of credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank 

devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia. 

b. Bank Non Devisa 

Bank non devisa merupakan bank yang belum memliki ijin untuk melakukan 

transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melakukan transaksi seperti 

halnya bank devisa. Bank devisa dalam bertransaksi masih dalam batas-batas 

negara  

3. Tingkat Suku Bunga 

a. Pengertian Tingkat Suku Bunga 

Bunga bank dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar nasabah (yang 

memiliki simpanan) dengan yang dibayar oleh nasabah (yang memperoleh 

simpanan). Bunga bank juga merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank 

berdasarkan prinsip kovensional kepada nasabah yang membeli atau menjual 

produknya. (Kasmir, 2011) 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga 

Bahwa untuk menentukan besar kecilnya suku bunga simpanan dan pinjaman 

sangatdipengaruhi oleh keduanya, artinya baik bunga simpanan maupun pinjaman 

saling mempngaruhi di samping pengaruh faktor-faktor lainnya. 

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku 

bunga adalah sebagai berikut: 
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1. Kebutuhan Dana 

Bank sangat sensitif dengan dana yang tersimpan, apabila permohonan 

pinjaman meningkat dan bank kekurangan dana, maka bank harus cepat 

memenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. 

2. Persaingan 

Dalam memperebutkan dana simpanan, di samping faktor promosi, yang 

paling utama pihak perbankan harus memerhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk 

bunga simpanan rata-rata 16% maka jika hendak membutuhkan dana cepat 

sebaiknya bunga simpanan kita naikkan diatas bunga pesaing misalnya 16%. 

Namun, sebaliknya untuk bunga pinjaman kita harus berada dibawah bunga 

pesaing. 

3. Kebijaksanaan Pemerintah 

Dalam arti baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinajamn yang 

ditetapkan oleh masing-masing bank tidak boleh melebihi bunga yang sudah 

ditetapkan oleh pemerintah/BI rate. 

4. Target Laba yang Diinginkan 

Besar kecilnya jumlah bunga pinjaman tergantung dengan laba yang 

diperoleh. 

5. Jangka Waktu  

Bunga pinjaman akan semakin tinggi apabila jangka waktu pinjaman juga 

semakin panjang. Karena besarnya resiko dimasa mendatang, sebaliknya jika 

pinjaman jangka waktunya pendek maka bunga yang ditetapkan juga relatif lebih 

rendah. 
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6. Kualitas Jaminan 

Bunga kredit yang dibebankan akan semakin rendah apabila semakin likuid 

jaminan yang diberikan. 

7. Reputasi Perusahaan 

Perusahaan yang tergolong bonafid sangat menentukan tingkat suku bunga 

yang akan dibebankankan nantinya, karena risiko kredit macet yang akan terjadi 

dimasa mendatang akan relatif kecil begitu pula sebaliknya. 

8. Hubungan Baik 

Bank dalam menjalankan kinerjanya biasanya menggolongkan nasabahnya 

yaitu nasabah primer (nasabah utama) dan nasabah sekunder (nasabah biasa). 

Penggolongan ini berdasarkan tingkat keloyalitas nasabah yang bersangkutan 

terhadap suatu bank tersebut. Biasanya nasabah prioritas atau nasabah utama 

dalam penentuan suku bunga berbeda dengan penentuan suku bunga nasabah 

biasa. 

9. Jaminan Pihak Ketiga 

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada penerima kredit. 

Biasanya jika pihak yang memberikan jaminan bonafid, baik dari segi 

kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, maka 

bunga yang dibeban pun berbeda. 

c. Teori Tingkat Suku Bunga 

1. Tingkat Bunga Menurut Teori Klasik 

Dalam teori klasik yang dikutip dari Boediono (1980) bunga adalah harga 

dari loanable funds (dana investasi). Teori ini juga dikembangkan oleh 
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kelompok ekonomi klasik abad 19. Tingkat bunga menjadi salah satu indikator 

untuk memutuskan apakah seseorang akan menabung atau melakukan 

investasi. Semakin tinggi tingkat bunga, maka dana yang ditawarkan semakin 

banyak. Dengan demikian terdapat hubungan positif antara tingkat bunga 

dengan jumlah dana yang ditawarkan. Tingkat bunga adalah harga yang harus 

dibayarkan atas penggunaan dana untuk setiap unit waktu yang telah 

ditentukan melalui permintaan dan penawaran. 

Permintaan akan loanable funds (dana investasi), memiliki hubungan 

negatif dengan tingkat bunga. Dengan asumsi, pendapatan dan faktor-faktor 

lainnya konstan, peningkatan tingkat bunga akan menurunkan permintaan 

terhadap dana peminjam (loanable fund). Asumsi-asumsi tersebut berlaku 

apabila dalam perekonomian terdapat keadaan full employment, harga 

konstan,supply of money tetap dan informasi sempurna. 
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Sumber: Boediono (1980) 

Gambar 2.1 Keseimbangan di Pasar Dana 

 

2. Tingkat Bunga Menurut Keynes 

Dalam teori Keynes yang dikutip dari Boediono (1980) terdapat tiga 

motif (transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi). Tiga motif ini merupakan sumber 

dari munculnya “permintaan akan uang” yang diberi namaLiquidty preference. 

Liquidity preference adalah permintaan uang untuk tujuan spekulasi yang 

menghubungkan permintaan uang dengan tingkat bunga. 

Teori Keynes menekankan adanya hubungan langsung antara kesediaan 

orang membayar harga uang (tingkat bunga) dengan unsur permintaan uang untuk 

tujuan spekulasi, sebagaimana apabila permintaan besar maka tingkat bunga 

rendah dan apabila permintan kecil, maka tingkat bunga tinggi. 
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Sumber : Sukirno (2010) 

Gambar 2.2 Penawaran dan Permintaan Uang 

Dalam gambar 2.2 diatas, sumbu vertikal menunjukkan suku bunga dan 

sumbu horizontal menunjukkan jumlah uang. Dimana Money supply tegak lurus 

karena money demand tidak ditentukan oleh suku bunga.  Apabila suku bunga 

tinggi  maka permintaan uang semakin rendah. Dan apabila suku bunga rendah 

maka permintaan uang semakin tinggi 

Menurut Keynes keseimbangan yang terjadi antara permintaan dan 

penawab uang akan menentukan suku bunga. Apabila MS0 maka keseimbangan 

MD=Ms0 akan berada pada titik E dan suku bunga adalah r. kenaikan pada MS0 

menjadi MS1 maka titik keseimbangan akan berpindah pada E1 dan suku bunga 

akan turun ke r1. 

 

4. Non Performing Loan 

a. Pengertian Non Performing Loan (NPL) 
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Menurut Kuncoro and Suharjono (2002) kredit bermasalah (non 

performing loan) adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak lagi sanggup 

membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak bank seperti yang 

telah dijanjikannya. NPL mencerminkan risiko kredit, NPL yang semakin kecil 

maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank  

Peraturan Bank Indonesia No.15/2/PBI/2013 bahwa besaranya NPL yaitu 

5%. Suatu bank jika mempunyai NPL lebih dari 5% atau 0,05 maka bank 

dinyatakan memiliki kredit yang tidak sehat.NPL dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

𝑁𝑃𝐿 𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 
𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟, 𝑑𝑖𝑟𝑎𝑔𝑢𝑘𝑎𝑛, 𝑚𝑎𝑐𝑒𝑡

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡
𝑥 100% 

 

 

 

5. Dana Pihak Ketiga 

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang bersumber dari 

masyarakat luas merupakan sumber penting untuk aktivitas operasional bank dan 

merupakan tolak ukur keberhasilan suatu bank apabila bank dapat menanggung 

biaya operasinya dari sumber dana ini. (Kasmir, 2016)  

a. Sumber Dana 

Bank memiliki beberapa sumber dana sebagai berikut : 

1) Dana yang Bersumber dari Bank Sendiri 

Merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal yang dimaksud adalah 

modal setoran dari para pemegang saham. 
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2) Dana yang berasal dari Masyarakat Luas (Dana Pihak Ketiga) 

Dana yang berasal dari masyarakat luas atau dana pihak ketiga merupaka 

basic dari dana yang harus diolah atau dikelola oleh bank untuk memperoleh 

keuntungan. Dalam dunia perbankan, dana yang berasal dari masyarakat luas, 

terdiri dari : 

a) Simpanan Giro (demand-deposit) 

Menurut “Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 

November 1998, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan 

setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran 

lainnya atau dengan cara pemindahbukuan”. 

Sedangakan untuk pengertiannya sendiri giro adalah simpanan yang 

dapat sewaktu-waktu ditarik yang dalam penarikannya dalam bentuk cek, bilyet 

giro dan alat pembayaran lainnya. 

b) Deposito 

Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut 

perjanjian antara nasabah dan bank yang bersangkutan. Deposito dibedakan 

menjadi tiga jenis, yaitu : 

1) Deposito Berjangka  

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka 

waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai 1, 2, 3, 6, 12, 18 

sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik 

perorangan maupun lembaga. Bunga deposito dapat ditarik setiap bulan atau 
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setelah jatuh tempo sesuai jangka waktunya, baik ditarik tunai maupun non tunai 

(pemindahbukuan) dan dikenakan pajak dari jumlah bunga diteriamnya.  

2) Sertifikat Deposito  

Sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka 

waktu 2, 3, 6, 12, dan 12 bulan. Serttifikat ini dapat diperjualbelikan atau 

dipindahtangankan kepada pihak lain. Pencairan bunga dalam sertifikat deposito 

dapat dilakukan di muka, baik tunai maupun non tunai. 

3) Deposit On Call 

Deposit on callmerupakan deposito berjangka waktu minimal tujuh hari 

dan paling lama kurang dari satu bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam 

jumlah yang besar misalnya 50 juta rupiah. Pencairan bunga dilakukan pada saat 

pencairan deposito on call dicairkan terlebih dahulu tiga hari sebelumnya nasabah 

sudah memberitahukan bank penerbit. 

c) Tabungan  

Tabungan adalah simpanan yang diperoleh masyarakat atau dari pihak 

ketiga yang mana penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu atau setiap saat 

yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Penarikan 

tabungan menggunakan sarana penarikan berupa ATM, slip penarikan, surat kuasa 

dan sarana lainnya. Akan tetapi dalam penarikan baisanya bank menetapkan saldo 

minimum dalam tabungan nasabah. Dalam penetapan saldo minimumnya 

tergantung dari masing-masing kebijakan bank itu sendiri. 

 

6. Pengertian Kredit 
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Menurut UU perbankan No.10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit 

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain, 

peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

sejumlah bunga.  

Kredit bank mengandung resiko hal ini disebabkan dalam 

pelaksanaannya, harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk 

itu, setiap bank diwajibkan membuat suatu kebijakan perkreditan secara tertulis 

yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit sehari-hari. 

(Kuncoro and Suharjono, 2002) 

Menurut Kasmir (2016) Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan 

oleh bank untuk membantu modal kerja usaha debitur. Kredit tersebut diberikan 

untuk menunjang perputaran usaha. Adapaun beberapa pos pada neraca yang 

terkait dengan pemberikan modal kerja yaitu, persediaan barang, piutang usaha 

dan utang usaha. 

 

C. Keterkaitan Antar Variabel 

a. Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Kredit Modal Kerja 

 

Teori tentang suku bunga di jelasakan oleh teori klasik, permintaan akan 

loanable funds (dana investasi), memiliki hubungan negatif dengan tingkat bunga. 

Dengan asumsi, pendapatan dan faktor-faktor lainnya konstan, peningkatan 

tingkat bunga akan menurunkan permintaan terhadap dana peminjam (loanable 

fund).  
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Teori Keynes menekankan adanya hubungan langsung antara kesediaan 

orang membayar harga uang (tingkat bunga) dengan unsur permintaan uang untuk 

tujuan spekulasi, sebagaimana apabila permintaan akan meningkat ketika tingkat 

bunga rendah dan permintan akan menurun ketika suku bunga tinggi. 

BI rate merupakan suku bunga kebijakan yang menggambarkan langkah 

kebijakan moneter yang diterapkan oleh BI yang diumumkan kepada publik 

(Putra and Rustariyuni, 2014). Peningkatan BI rate akan berdampak pada 

meningkatnya suku bunga kredit hal ini akan menyebabkan menurunnya minat 

masyarakat untuk memperoleh pinjaman dari bank (Putra and Wirathi, 2013) 

Penelitian Amalia and Musdholifah (2018) meningkatnya suku bunga 

kredit akan menyebabkan volume kredit yang disalurkan bank menurun, debitur 

akan membayar biaya yang besar untuk mendapatkan kredit. Debitur akan 

menunda konsumsinya untuk sementara waktu atau memperoleh dana pinjaman 

dari sumber lain. Hasil penelitian Sharma dan Bounder (2012), Haryanto dan 

Widyarti (2017) serta Shijaku dan Kalluci (2017) menunujukkan adanya pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit. 

b. Pengaruh Non Performing Loan Terhadap Kredit Modal Kerja 

Menurut Selviana dan Khairunnisa (2015) dengan judul penelitian 

“Pengaruh Non Performing Loan (NPL) Dan Return On Assets (Roa) Terhadap 

Penyaluran Kredit Perbankan (Studi Pada Bank Go Public Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia Athun 2010-2014)”. Non Performing Loan (NPL) 

berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. Hal ini 

berarti bahwa semakin kecil rasio NPL maka akan meningkatkan penyaluran 
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kredit. NPL mencerminkan kinerja bank dalam mengelola kredit yang telah 

disalurkan, semakin besar rasio NPL menunjukkan kinerja bank yang buruk dalam 

mengelola kreditnya selain itu bank juga harus mengeluarkan biaya untuk 

membentuk cadangan/PPAP dan biaya lain untuk menyehatkan kredit yang 

bermasalah. Semakin besar NPL maka semakin besar pula biaya yang harus 

dikeluarkan oleh bank sehingga bank harus mengurangi jumlah kredit yang akan 

disalurkan.  

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Shijaku dan Kalluci 

(2013), Hindayani (2018), Pratiwi dan Hindansah (2014), Juliannisa dan 

Pakpahan (2017), Amalia dan Musdholifah (2018) serta Putra dan Wiranthi 

(2018), Murdiyanto (2012). 

c. Pengaruh DPK terhadap Kredit Modal Kerja 

Dana pihak ketiga memiliki kontribusi yang paling besar dari beberapa 

sumber dana yang lainnya, sehingga jumlah dari dana pihak ketiga yang dihimpun 

oleh suatu bank akan mempengaruhi kemampuannya dalam menyalurkan kredit. 

Semakin besar DPK yang dihimpun maka semakin besar kemampuan bank untuk 

mengalokasikan dana tersebut pada earning asset dalam bentuk kredit. Penelitian 

Andini et.al (2016) menyatakan semakin besar Dana Pihak Ketiga yang dihimpun 

oleh bank maka semakin besar pula volume kredit yang disalurkan oleh bank. 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian Murdiyanto (2012), Amalia dan 

Musdholifah (2018), Olokoyo (2011), Pratiwi dan Hindansah (2014), Rai dan 

Purnawati (2017)  
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D. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan telaah pustaka dan diperkuat dengan penelitian terhahulu 

diketahui bahwa Suku Bunga, Non Performing Loan (NPL) dan Dana Pihak 

Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap Kredit Modal Kerja. Dengan demikian dapat 

dirumuskan secara sederhana kerangka pemikiran pada gambar dibawah ini: 

 

 

          

          

          

     

 

 

 

Dari kerangka pemikiran diatas dapat disimpulkan bahwa untuk variabel 

suku bunga mempengaruhi jumlah kredit modal kerja yang akan disalurkan, 

semakin rendah tingkat suku bunga maka semakin tinggi keinginan masyarakat 

untuk meminjam uang di bank, sedangkan jika bunga kredit modal kerja tinggi, 

maka semakin menurun keinginan masyarakat untuk meminjam uang di bank. 

Non Performing Loan juga mempengaruhi jumlah kredit modal kerja 

yangakan disalurkan, semakin besar nilai non performing loan maka bank akan 

mengurangi jumlah kredit yang disalurkan ke masyarakat. Bank akan menyeleksi 

secara hati-hati terhadap kredit agar tidak terjadi gagal. 
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 (X1) 

Non Performing 

Loan (NPL) 

(X2) 

- 

- 

+ 
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Dana Pihak Ketiga juga mempengaruhi jumlah kredit modal kerja, 

karenadana pihak ketiga merupakan sumber dana terbesar yang dimiliki bank 

untuk dialokasikan terutama earning assets yaitu melalui penyaluran kredit 

kepada masyarakat. 

 

E. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori dan penelitian terdahulu. Maka 

perumusan hipotesis dalam penelitian adalah : 

1. Diduga Suku Bunga berpengaruh siginifikan terhadap kredit modal kerja pada 

bank BUMN dan Bank Swasta Nasional tahun 2013-2017. 

2. Diduga Non Performing Loan berpengaruh siginifikan terhadap kredit modal 

kerja pada bank BUMN dan Bank Swasta Nasional tahun 2013-2017. 

3. Diduga Dana Pihak Ketiga berpengaruh siginifikan terhadap kredit modal kerja 

pada bank BUMN dan Bank Swasta Nasional tahun 2013-2017. 

 
 

 

 

 


