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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

2.1 Pengertian Non-Performing Loan 

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan 

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan 

atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Bank Indonesia kredit bermasalah atau 

disebut juga dengan non-performing loan adalah kredit yang kualitasnya kurang 

lancar, diragukan, serta macet (Bank Indonesia, 2001).  

Non-performing loan bisa dikatakan jumlah pinjaman yang sudah jatuh 

tempo dan tidak dapat dilunasi oleh nasabah tepat pada waktu yang sudah disepakati. 

Kredit yang bermasalah juga merupakan salah satu alat pengukuran risiko kredit 

dari sektor perbankan di suatu negara (Festić, Kavkler, & Repina, 2011). Menurut 

Barus dan Erick (2016) non-performing loan merupakan suatu alat yang dipakai 

untuk menilai risiko suatu kredit. Apabila pihak bank memiliki tingkat non-

performing loan semakin rendah maka kondisi bank akan semakin baik juga. 

Mensah dan Adjei (2015) menggatakan bahwa non-performing loan yaitu 

suatu pinjaman yang tidak akan mendapatkan penghasilan dan pembayaran penuh 

dari pokok dan bunga pinjaman. Perbedaan peraturan, pengawasan, dan praktik 

manajemen risiko menyebabkan perbedaan non-performing loan di setiap negara. 

Menurut Goldstein dan Turner (1998) kemerosotan ekonomi, gejolak 

makroekonomi, tingkat suku bunga yang tinggi, ketergantungan terhadap pinjaman 

bank dan moral yang berbahaya menyebabkan non-performing loan yang 

meningkat. 

 

2.2 Pengaruh Faktor Makroekonomi dan Spesifik Bank terhadap Non-

Performing Loan 

2.2.1 Faktor Makroekonomi 

Faktor makroekonomi merupakan faktor yang tidak bisa dikontrol oleh 

pihak bank sendiri. Chaibi dan Ftiti (2015) dalam penelitian non-performing loan 
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mengungkapkan faktor makroekonomi memiliki hubungan yang kuat dengan 

lingkungan keuangan karena terlibat dalam kegiatan moneter. Faktor 

makroekonomi biasanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi dan siklus bisnis suatu 

negara. Beberapa studi pertumbuhan ekonomi yang baik memberikan dampak 

positif terhadap kualitas kredit. Faktor makroekonomi antara lain pengangguran, 

nilai tukar, inflasi, dan suku bunga (Muratbek, 2018). 

2.2.2 Faktor Spesifik Bank 

Faktor spesifik bank menunjukkan kinerja internal perbankan, baik 

berdasarkan pengambilan keputusan maupun alokasi dana yang efektif (Waqas et 

al., 2017). Menurut Chaibi dan Ftiti (2015), faktor spesifik bank mempunyai 

hubungan yang signifikan terhadap masalah kredit karena untuk mengidentifikasi 

ketidakstabilan keuangan dan masalah pinjaman. Badan pengawas bank harus 

konsentrasi pada kinerja manajemen. Beberapa penelitian menunjukkan penurunan 

kinerja dan inefficiency merupakan faktor internal dari meningkatnya non-

performing loan (Abid et al., 2014; Louzis, Vouldis, & Metaxas, 2012). 

 

2.3 Model Penelitian Terdahulu 

Analisis mengenai pengaruh faktor makroekonomi dengan spesifik bank 

terhadap non-performing loan perbankan telah banyak dilakukan oleh para studi, 

baik nasional ataupun internasional. Berbagai variabel dan pengukuran yang 

dilakukan pun berbeda-beda terhadap non-performing loan.  

Boudriga, Boulila Taktak, dan Jellouli (2010) meneliti non-performing 

loan dengan 59 negara sebagai objek penelitian dari tahun 2002 hingga 2006. 

Dalam penelitian yang dilakukan menggunakan faktor internal bank yaitu 

kapitalisasi bank, kebijakan kredit, profitabilitas bank, kepemilikan negara, 

kepemilikan asing, konsentrasi industri, dan pengawasan dari manajer.   

Menurut Haniifah (2015) perbankan adalah sebuah organisasi keuangan 

yang mempunyai peran penting dalam sistem dan kegiatan ekonomi secara global. 

Dalam penelitian yang dilakukan menggunakan faktor-faktor ekonomi antara lain 

inflasi, nilai tukar, pertumbuhan GDP, dan suku bunga di bank umum Uganda. 
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Penelitian yang dilakukan menggunakan data sekunder dari tahun 2000 hingga 

2013.  

Chaibi dan Ftiti (2015) menggunakan faktor spesifik bank serta 

makroekonomi sebagai independen terhadap non-performing loan. Dalam studi 

yang telah diteliti di Jerman dan Prancis ini menggunakan data perbankan mulai 

tahun 2005 hingga tahun 2011. Faktor spesifik bank atau internal yang digunakan 

dalam penelitian antara lain solvency ratio, leverage, inefficiency, ukuran 

perusahaan, non-interest income, dan profitabilitas. Untuk faktor makroekonomi 

sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Haniifah (2015), tetapi dalam 

penelitiaan Chaibi dan Ftiti (2015) menambahskan variabel pengangguran sebagai 

faktor ektsternal.  

Gambar 2.1 Model penelitian faktor spesifik bank dan maroekonomi terhadap non-

performing loan. Sumber: (Chaibi & Ftiti, 2015) 

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Dimitrios, Helen, dan Mike 

(2016) di perbankan Eropa menggunakan dua faktor makroekonomi tambahan yaitu 

pajak penghasilan dan anggaran pemerintah sebagai variabel independen. Pajak 

penghasilan diukur dengan pajak penghasilan pribadi dan persentase dari 

pertumbuhan ekonomi, sedangkan anggaran pemerintah diambil dari surplus dan 

defisit negara. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan data perbankan sejak 

tahun 1999 hingga tahun 2015. 
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Selain itu, perkembangan penelitian tentang non-performing loan  juga 

dilakukan di negara-negara benua Asia seperti negara Bangladesh (Waqas et al., 

2017), Cina (Mataba, 2018), India (Waqas et al., 2017; Mohanty, 2018; Memdani, 

2017), Indonesia (Fajar & Umanto, 2017; Barus & Erick, 2016), Kazakhstan 

(Muratbek, 2018), Pakistan (Waqas et al., 2017),  Sri Langka (Kumarasinghe, 2017), 

dan Vietnam (Quang & Nhi, 2017). Penelitian tentang non-performing loan juga 

banyak dilakukan di benua Afrika seperti negara Ghana (Mensah & Adjei, 2015), 

Tanzania (Mataba, 2018), Tunisia (Abid et al., 2014), serta Uganda (Haniifah, 

2015). Makri, Tsagkanos, dan Bellas (2014), Agić dan Jeremić (2018), serta 

Dimitrios, Helen, dan Mike (2016) juga melakukan penelitian yang sama di benua 

Eropa.  

Studi lain juga dilakukan oleh Waqas et al. (2017) memakai profitabilitas 

sebagai salah satu faktor internal bank. Profitabilitas diukur dengan return of equity. 

Penggukuran ini juga dilakukan oleh Mohanty (2018), Makri et al. (2014), Kumar 

(2015), Muratbek (2018), Mehmood, Younas, dan Ahmed (2013), Abid et al. 

(2014), Kjosevski dan Petkovski (2017), Fajar dan Umanto (2017), Agić dan 

Jeremić (2018), Wood dan Skinner (2018), dan Dimitrios et al. (2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model penelitian faktor spesifik bank dan maroekonomi terhadap non-

performing loan. Sumber: (Waqas et al., 2017). 
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Abid et al. (2014) melakukan penelitian non-performing loan terhadap 16 

perbankan di Tunisia dengan menggunakan salah satuh faktor inefficiency. Faktor 

inefficiency juga digunakan oleh Waqas et al. (2017), Kumar (2015), Barus dan 

Erick (2016), Chaibi dan Ftiti (2015) untuk variabel independen. 

Muratbek (2018) juga meneliti kredit bermasalah di perbankan 

Kazakhstan. Penelitian ini menggunakan data 29 bank dari periode 2007 hingga 

2014. Faktor spesifik bank yang digunakan sebagai variabel independen antara lain 

Capital Ratio (Chaibi & Ftiti, 2015; Fajar & Umanto, 2017; Kjosevski & Petkovski, 

2017; Makri et al., 2014; Mataba, 2018; Waqas et al., 2017) dan ukuran perusahaan 

(Abid et al., 2014; Barus & Erick, 2016; Chaibi & Ftiti, 2015; Fajar & Umanto, 

2017; Kumar, 2015; Kumarasinghe, 2017; Memdani, 2017; Mensah & Adjei, 2015; 

Personal, Archive, Khemraj, & Pasha, 2014; Rajha, 2017; Waqas et al., 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Model penelitian faktor spesifik bank dan makroekonomi terhadap 

non-performing loan. Sumber: (Muratbek, 2018) 
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sebagai variabel dalam penentuan non-performing loan. Selain faktor spesifik bank 

diatas, ada penelitian yang menggunakan variabel pertumbuhan kredit sebagai 

variabel independen yaitu (Agić & Jeremić, 2018; Kumarasinghe, 2017; Mensah & 

Adjei, 2015; Muratbek, 2018; Personal et al., 2014; Umar & Sun, 2014). 

Selain faktor internal bank yang digunakan, berbagai studi yang dilakukan 

juga menggunakan faktor eksternal atau faktor makroekonomi untuk menentukan 

non-performing lon. Faktor makroekonomi yang digunakan antara lain suku bunga 

(Agić & Jeremić, 2018; Barus & Erick, 2016; Chaibi & Ftiti, 2015; Fajar & Umanto, 

2017; Haniifah, 2015; Kumarasinghe, 2017; Mataba, 2018; Mehmood et al., 2013; 

Muratbek, 2018; Personal et al., 2014; Quang & Nhi, 2017; Waqas et al., 2017; 

Wood & Skinner, 2018) dan pertumbuhan GDP (Agić & Jeremić, 2018; Chaibi & 

Ftiti, 2015; Fajar & Umanto, 2017; Haniifah, 2015; Kjosevski & Petkovski, 2017; 

Makri et al., 2014; Mehmood et al., 2013; Memdani, 2017; Mensah & Adjei, 2015; 

Muratbek, 2018; Personal et al., 2014; Quang & Nhi, 2017; Radivojevic & Jovovic, 

2017; Sahin, Kaplan, & Cankal, 2018; Tanaskovi & Jandri, 2015; Umar & Sun, 

2014; Waqas et al., 2017; Wood & Skinner, 2018) 

 

2.4 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen  

2.4.1 Pengaruh Inefficiency terhadap Non-Performing Loan 

  Inefficiency adalah jumlah biaya operasional dibagi dengan jumlah 

pendapatan operasional dalam periode tersebut. Ketidakefisiensi digunakan untuk 

mengetahui kinerja manajemen yang buruk dalam praktiknya (Abid et al., 2014; 

Waqas et al., 2017). Semakin tidak efisien suatu manajemen dalam mengelola 

banknya maka akan semakin tinggi juga non-performing loan bank tersebut. 

Hubungan positif antara inefficiency dengan non-performing loan menandakan 

bahwa manajemen sedang dalam kondisi buruk, pemborosan sumber daya, dan 

investasi lebih di bagian kredit (Kumar, 2015).  

Dalam penelitian Chaibi dan Ftiti (2015) di perbankan Prancis 

menghasilkan pengaruh yang signifikan positif antara inefficiency dengan non-

performing loan. Abid et al. (2014) juga mempunyai hasil penelitian yang serupa 

yang dilakukan di Tunisia. Hubungan signifikan positif ini juga ditemukan oleh 
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Louzis et al. (2012), Riyadi, Iqbal, dan Lauren (2015), Barus dan Erick (2016), 

Waqas et al. (2017), dan Fajar dan Umanto (2017).  

Tetapi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Kumar (2015) 

inefficiency tidak menunjukkan pengaruh signifikan negatif pada non-performing 

loan. Di dalam penelitian Chaibi dan Ftiti (2015) juga menemukan hubungan yang 

sama dalam menguji inefficiency di perbankan Jerman.  Kondisi ini menandakan 

bahwa non-performing loan cenderung akan naik ketika dengan biaya efisiensi 

jangka pendek tinggi. Berbagai biaya yang dikeluarkan oleh perbankan untuk 

menanggulangi kredit yang bermasalah sehingga rasio non-performing loan juga 

menurun akibat aktivitas penanggulangan kredit. 

2.4.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Non-performig Loan 

Profitabilitas dapat didefinisikan sebagai laba atas investasi dimana dapat 

diukur dengan jumlah laba bersih kepada ekuitas pemegang saham pada periode 

tersebut atau return of equity (Waqas et al., 2017). Return of equity atau ROE 

merupakan rasio dipakai untuk alat ukur kinerja suatu perbankan. Dalam analisis 

yang dilakukan oleh Mohanty (2018) tentang non-performing loan di perbankan 

India menunjukkan hubungan signifikan negatif return of equity terhadap non-

performing loan. Jika profitabilitas suatu bank semakin tinggi maka non-

performing loan bank tersebut cenderung menurun. Return of equity yang tinggi 

mencerminkan bank berkinerja lebih baik dan bisa mengelola manajemen yang 

lebih efisien. Hal ini tentu mengurangi kredit macet dengan penilaian kelayakan 

kredit yang lebih bagus.  

Penemuan signifikan negatif ini juga didukung oleh Mehmood, Younas, 

dan Ahmed (2013), Louzis et al. (2012), Makri, Tsagkanos, dan Bellas (2014), Abid 

et al. (2014), Kumar (2015), Kjosevski dan Petkovski (2017), Waqas et al. (2017), 

Agić dan Jeremić (2018), dan Wood dan Skinner (2018). Sedangkan penemuan 

yang dilakukan oleh Muratbek (2018) di Kazakstan menandakan hasil yang tidak 

signifikan negatif.  

Fajar dan Umanto (2017) juga meneliti non-performing loan dengan objek 

bank umum yang terdapat di negara Indonesia. Hasil faktor return of equity 

menunjukkan hubungan signifikan positif pada non-performing loan. Apabila 

tingkat profitabilitas perbankan semakin tinggi maka tingkat non-performing loan 
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juga ikut meningkat. Berdasarkan teori kebijakan kredit menyatakan bahwa adanya 

hubungan antara kebijakan kredit yang berlaku dengan kondisi permintaan kredit 

dipasar. Pihak bank bisa memanipulasi penghasilan untuk menyakinkan nasabah 

dengan profitabilitas yang baik untuk meningkatkan pendapatan saat ini. Hubungan 

signifikan positif juga ditemukan oleh Ganii (2014).  

2.4.3 Pengaruh Capital Ratio terhadap Non-Performing Loan 

Menurut Umar dan Sun (2014) solvabilitas atau rasio jumlah ekuitas 

terhadap jumlah aset adalah ukuran leverage suatu perbankan. Perbankan yang 

mempunyai rasio modal yang lebih rendah dapat menghasilkan non-performing 

loan lebih tinggi di masa depan. Bank-bank yang mempunyai rasio modal rendah 

cenderung menghadapi masalah kegagalan probabilitas yang tinggi (Waqas et al., 

2017). Rasio kapitalisasi mempunyai hubungan dengan sikap manajemen 

perusahaan dalam mengambil keputusan yang berisiko besar (Fajar & Umanto, 

2017). 

Dalam penelitian yang Waqas et al. (2017) lakukan di negara Pakistan 

menghasilkan hubungan signifikan negatif antara capital ratio dengan non-

performing loan. Semakin tinggi tingkat capital ratio di satu perusahaan maka 

tingkat non-performing loan akan semakin rendah juga. Apabila bank yang 

mempunyai modal yang cukup tinggi cenderung meminimalkan risiko dalam 

penerimaan kredit, sehingga nasabah-nasabah yang diterima juga berkualitas untuk 

pembayaran kredit diajukan. Penemuan ini sama dengan Makri et al. (2014) yang 

melakukan penelitian di perbankan Eropa dari tahun 2000 hingga 2008. Hubungan 

signifikan negatif juga ditemukan oleh Umar dan Sun, (2014) Muratbek (2018), 

Abid et al. (2014) dan Kjosevski dan Petkovski (2017). 

Tetapi hasil penelitian berbeda dengan penelitian Fajar dan Umanto (2017) 

yang meneliti di Indonesia bahwa rasio solvabilitas tidak memiliki hubungan yang 

signifikan pada non-performing loan. Kapitalisasi bank yang rendah belum tentu 

mendorong manajemen untuk melakukan pengambilan risiko yang berlebihan. 

Sedangkan dalam penelitian Wood dan Skinner (2018) dan Radivojevic dan 

Jovovic (2017) capital ratio mempunyai hubungan signifikan positif terhadap non-

performing loan. Jika semakin tinggi capital ratio maka non-performing loan juga 

akan meningkat pada bank yang bersangkutan. Hubungan ini menandakan bahwa 
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pihak bank mengambil risiko yang tinggi untuk keuntungan yang lebih besar 

dengan kecukupan modal yang dimiliki. 

2.4.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Non-Performing Loan 

Ukuran suatu perbankan dapat dianalisis dari faktor diversifikasi. 

Diversifikasi adalah pengalokasian sumber daya yang dimiliki perbankan untuk 

meminimalkan risiko terhadap aset (Louzis et al. 2012). Pada penelitian Waqas et 

al. (2017) ukuran bank mempunyai hubungan yang negatif terhadap non-

performing loan. Apabila suatu bank semakin besar ukurannya, maka tingkat non-

performing loan akan cenderung rendah juga. Pengaruh signifikan negatif karena 

perusahaan yang semakin besar mempunyai peluang diversifikasi dan konsentrasi 

portofolio yang lebih sedikit. Kumar (2015) juga mempunyai hasil penelitian yang 

sama. Sedangkan penelitian Muratbek (2018) menunjukkan hasil yang tidak 

signifikan negatif.  

Barus dan Erick (2016), Abid et al. (2014), dan Memdani (2017) 

menghasilkan hubungan yang signifikan positif terhadap non-performing loan. 

Barus dan Erick (2016) mengungkapkan bahwa besarnya suatu bank dapat 

mengindikasikan non-performing loan juga semakin besar. Ukuran perbankan yang 

besar biasanya mempunyai jumlah penyaluran kredit yang besar, sehingga 

menyebabkan non-performing loan meningkat juga.  

Penelitian lain oleh Rajha (2017), Mensah dan Adjei (2015), serta Fajar 

dan Umanto (2017) menunjukkan hasil yang tidak signifikan positif. Bank yang 

besar belum tentu selalu efektif dalam menyaring nasabah pinjaman (Rajha, 2017).  

2.4.5 Pengaruh Pertumbuhan Kredit terhadap Non-Performing Loan 

Menurut Muratbek (2018), meningkatnya suatu pinjaman atau kredit yang 

disalurkan kemungkinan meningkatkan terjadinya kredit macet. Pertumbuhan 

kredit yang terlalu cepat, diragukan dapat mengurangi kualitas peminjam. Semakin 

cepat pertumbuhan kredit suatu bank akan menyebabkan semakin besar juga non-

performing loan bank yang bersangkutan. Pertumbuhan kredit yang cepat juga bisa 

menghasilkan non-performing loan yang semakin tinggi ke depannya. Sedangkan 

menurut Umar dan Sun (2014), pertumbuhan kredit yang terlalu tinggi mungkin 

diakibatkan kebijakan kredit yang longgar dari pihak bank. Kredit yang longgar 
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menyebabkan nasabah mudah mendapatkan pinjaman meskipun tidak memenuhi 

standar. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Mensah dan Adjei (2015) di Ghana 

menyatakan terjadinya hubungan signifikan negatif antara pertumbuhan kredit 

dengan kredit macet. Semakin cepat pertumbuhan kredit pada bank akan semakin 

kecil juga tingkat non-performing loannya. Bank akan tetap meningkatkan kredit 

yang disalurkan untuk mengurangi biaya yang terjadi akibat kredit macet, pihak 

bank meyakini bahwa adanya pembayaran kembali oleh nasabahnya. Penemuan ini 

didukung oleh Personal, Archive, Khemraj, & Pasha (2014), Ganii (2014), 

Alihodzic dan Plakalovic (2016), dan Agić dan Jeremić (2018). Berbeda dengan 

penelitian Umar dan Sun (2014) pada perbankan di China dari tahun 2005 hingga 

2014 pertumbuhan kredit terdapat hubungan tidak signifikan dengan masalah kredit 

di perbankan. 

Dari penelitian yang dilakukan Muratbek (2018) di Kazakhstan 

mendapatkan hubungan yang tidak signifikan negatif antara pertumbuhan kredit 

dengan kredit macet. Pertumbuhan kredit yang terlalu cepat di Kazakhstan 

dibanding kredit macet menyebabkan terjadinya hubungan yang tidak signifikan. 

2.4.6 Pengaruh Loan to Deposit Ratio terhadap Non-Performing Loan 

Loan to deposit ratio atau rasio yang menunjukkan hubungan antara 

pinjaman dengan simpanan berperan penting untuk meneliti likuiditas bank dengan 

mengukur dana yang dihimpun dari simpanan kemudian digunakan sebagai 

pinjaman (Makri et al., 2014). Sedangkan menurut Wood dan Skinner (2018), loan 

to deposit ratio ini bisa memberi gambaran tentang kebijakan bank dalam 

menggunakan dananya untuk memberikan kredit kepada masyarakat. Tingginya 

rasio loan to deposit ratio bisa mengindikasikan bank menggunakan dana yang 

banyak untuk pinjaman.  

Penelitian yang dilakukan Wood dan Skinner (2018) menunjukkan hasil 

hubungan yang signifikan positif pada non-performing loan. Semakin tinggi loan 

to deposit ratio semakin tinggi juga non-performing loan. Hasil signifikan positif 

ini juga di dukung oleh Dimitrios, Helen, dan Mike (2016), Barus dan Erick (2016), 

serta Mataba (2018). Menurut Barus dan Erick (2016) semakin banyak dana yang 

dikumpulkan dari masyarakat maka dana yang disalurkan juga semakin banyak. 
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Hal ini tentu saja meningkatkan resiko kredit macet perbankan akibat banyaknya 

kredit yang disalurkan. 

Berbeda penelitian yang telah dilakukan Riyadi et al. (2015) yang 

memiliki hasil signifikan negatif terhadap kredit macet. Semakin tinggi suatu loan 

to deposit ratio akan membuat non-performing loan semakin besar juga. 

Penyaluran kredit yang baru membuka peluang untuk meningkatkan kualitas kredit 

yang diberikan. Hal ini menyebabkan non-performing loan pun ikut menurun. 

Hubungan signifikan negatif ini juga ditemukan oleh Mohanty (2018) dan Makri et 

al. (2014). 

2.4.7 Pengaruh Pertumbuhan GDP terhadap Non-Performing Loan 

Menurut Louzis et al. (2012) pertumbuhan GDP berdasarkan persentase 

tahunan dari GDP pada harga pasar. Pertumbuhan GDP memiliki hubungan yang 

signifikan negatif terhadap non-performing loan. Dimana non-performing loan 

akan terpengaruh oleh kemerosotan ekonomi di suatu negara. Jika pertumbuhan 

atau perkembangan ekonomi suatu negara semakin tinggi maka semakin rendah 

juga non performing loan di negara tersebut. Pertumbuhan GDP merupakan suatu 

indikasi kenaikan ekonomi suatu negara, karena merupakan cerminan kinerja suatu 

negara. Pendapatan ekonomi yang meningkat akan meningkatakan kemampuan 

debitur dalam membayar hutang (Mohanty, 2018).  

Penelitian lain yang dilkaukan Waqas et al. (2017) di Pakistan menemukan 

bahwa pertumbuhan GDP mempunyai hubungan yang signifikan negatif. Siklus 

ekonomi yang sedang memburuk juga merupakan akibat dari kegagalan perbankan. 

Melemahnya ekonomi menyebabkan peminjam tidak dapat membayar beban 

pinjaman yang harus ditanggung. 

Penemuan signifikan negatif ini juga ditemukan oleh Chaibi dan Ftiti 

(2015), Rajha (2017), Mensah dan Adjei (2015), Mohanty (2018), Makri et al. 

(2014), Muratbek (2018), Abid et al. (2014), Fajar dan Umanto (2017), Sahin, 

Kaplan, dan Cankal (2018), Agić dan Jeremić (2018), Radivojevic dan Jovovic 

(2017), Tanaskovi dan Jandri (2015), Personal et al. (2014), Kjosevski dan 

Petkovski (2017), dan Wood dan Skinner (2018). 

Dalam penelitian Kumar (2015) dan Haniifah (2015), tidak ada hubungan 

signifikan negatif pertumbuhan GDP pada non-performing loan. Berdasarkan 
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penelitian Haniifah (2015), pertumbuhan ekonomi meningkatkan pendapatan dan 

kemampuan peminjam untuk membayar hutang dan selanjutnya akan 

meningkatkan stabilitas keuangan. Sedangkan penelitian Quang dan Nhi (2017) dan 

Mataba (2018) menunjukkan hasil yang signifikan positif terhadap non-performing 

loan. Jika pertumbuhan ekonomi semakin meningkat di suatu negara maka semakin 

besar juga tingkat non-performing loan di perbankan. Pinjaman yang berlebihan 

untuk membiayai ekonomi yang sedang berkembang, serta pengambilan 

keuntungan karena sistem hukum yang lemah menyebabkan risiko kredit 

meningkat. 

2.4.8 Pengaruh Suku Bunga terhadap Non-Performing Loan 

Menurut OJK suku bunga bisa diartikan sebagai sebuah rasio dari bunga 

pinjaman terhadap jumlah pinjaman. Suku bunga mempunyai peranan penting yaitu 

salah satu instrumen untuk mempengaruhi peredaran uang dalam operasi pasar. 

Meningkatnya suku bunga suatu bank dapat mengakibatkan non-performing loan 

bank akan semakin tinggi juga. Kenaikan dalam suku bunga biasanya menyebabkan 

pinjaman bermasalah dan mempersulit pembayaran hutang (Muratbek, 2018).  

Dalam penelitian Louzis et al. (2012) suku bunga memiliki hubungan yang 

signifikan positif terhadap non-performing loan. Hasil dari penelitian ini sama 

dengan penelitian Waqas et al. (2017), Muratbek (2018), Mehmood et al. (2013), 

Barus dan Erick (2016), Abid et al. (2014), Sahin et al. (2018), Fajar dan Umanto 

(2017), Agić dan Jeremić (2018), Wood dan Skinner (2018), Umar dan Sun (2018), 

Chaibi dan Ftiti (2015),  Personal et al. (2014), dan Quang dan Nhi (2017). Menurut 

Mohanty (2018), Rajha (2017) dan Haniifah (2015) suku bunga tidak mempunyai 

hubungan yang signifikan positif terhadap non-performing loan. 

Tetapi Wood dan Skinner (2018) menemukan suku bunga mempunyai 

hubungan signifikan negatif terhadap non-performing loan. Hubungan ini 

mengatakan bahwa meningkatnya suku bunga pinjaman menyebabkan menurunnya 

pertumbuhan kredit yang disalurkan. Tingginya suku bunga membuat nasabah 

mencari alternatif lain untuk memperoleh dana pinjaman, sehingga penyaluran 

kredit oleh perbankan juga menurun. Sehingga kredit yang bermasalah juga 

menurun akibat menurunnya kredit yang disalurkan. 
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2.5 Model Penelitian   

Model penelitian dibawah yaitu kombinasi dari penelitian yang sudah 

dilakukan oleh Muratbek (2018) dengan Riyadi et al. (2015). Untuk model 

penelitian digambarkan pada Gambar 2.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Model penelitian analisis pengaruh makroekonomi dan spesifik bank 

terhadap non-performing loan bank perkreditan rakyat 3 provinsi tertinggi di 

Indonesia. Sumber : (Muratbek, 2018) dan (Riyadi et al., 2015) 

 

2.6 Perumusan Hipotesis   

Bedasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, hipotesis yang dapat 

dirumuskan yaitu: 

H1: Terdapat pengaruh yang signifikan positif inefficienfy terhadap non-

performing loan. 

H2: Terdapat pengaruh yang signifikan negatif profitabilitas terhadap non-

performing loan.  

H3: Terdapat pengaruh yang signifikan negatif capital ratio terhadap non-

performing loan. 

Spesifik Bank: 

1. Inefficiency 

2. Profitabilitas 

3. Capital Ratio 

4. Ukuran Perusahaan 

5. Pertumbuhan Kredit 

6. Loan to Deposit Ratio 

Makroekonomi: 

1. Pertumbuhan GDP 

2. Suku Bunga 

Non-Performing Loan 
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H4: Terdapat pengaruh yang signifikan negatif ukuran perusahaan terhadap 

non-performing loan. 

H5: Terdapat pengaruh yang signifikan negatif pertumbuhan kredit terhadap 

non-performing loan. 

H6: Terdapat pengaruh yang signifikan negatif loan to deposit ratio terhadap 

non-performing loan. 

H7: Terdapat pengaruh yang signifikan negatif pertumbuhan GDP terhadap 

non-performing loan. 

H8: Terdapat pengaruh yang signifikan positif suku bunga terhadap non-

performing loan. 
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