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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Uji Statistik Deskriptif 

Uji statistik secara deskriptif ini bertujuan mengilustrasikan data, yang 

dilihat dari nilai rata-rata, nilai maksimum, minimum dan standar deviasi. 

Berikut adalah hasil pengujian statistik deskriptif variabel-variabel dalam 

penelitian. 

Tabel 4.1. Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

LGROWTH 152 -.247 1.299 .14667 .207800 

NPL 152 .000 .125 .02562 .018277 

ROA 152 -.108 .048 .01317 .018865 

TA 152 745646 1126248000 133006908 243162817 

Valid N (listwise) 152     

*TA (Total Asset) dalam jutaan Rupiah 
 

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah, 2019 

 

Dari hasil uji statistik deskriptif diatas, diketahui beberapa hal sebagai 

berikut. Jumlah data untuk masing-masing variabel adalah 152. Untuk 

variabel pertumbuhan kredit (LGrowth) memiliki nilai minimum sebesar -

0.247 (-24,7%) dan nilai maksimum untuk pertumbuhan kredit ini adalah 

1.299 (129,9%). Diketahui pula variabel bahwa LGrowth memiliki nilai 

mean (pembagian jumlah seluruh data dengan banyaknya data) dari seluruh 
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data variabel  ini sebesar 0.1467, dan standar deviasi (nilai sebaran data) 

sebesar 0.2078. Nilai minimum negatif diatas menunjukkan bahwa 

pertumbuhan kredit sebagian bank dalam periode tertentu sempat mengalami 

perlambatan dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, selisih yang jauh antara 

nilai maximum dengan rata-rata dan standar deviasi mengindikasikan 

pertumbuhan kredit yang sangat ekstrim pada bank tertentu di periode 

tertentu. 

Untuk variabel kredit macet (NPL) memiliki nilai minimum sebesar 0 

(0%). Selain itu, diketahui pula bahwa nilai maksimum untuk kredit macet ini 

adalah 0.1252 (12.52%). Diketahui pula dari tabel diatas , nilai rata-rata 

(pembagian jumlah seluruh data dengan banyaknya data) dari seluruh data 

variabel  ini sebesar 0.02562, dan standar deviasi sebesar (nilai sebaran data) 

0.01827. Adanya nilai kredit macet sebesar 0% menandakan bahwa pada 

dalam periode tertentu, ada bank yang sama sekali tidak mengalami kredit 

bermasalah dalam periode itu. Ada kecenderungan bahwa rata-rata sampel 

berhasil mengelola tingkat kredit macetnya dengan baik. Hal ini dapat dilihat 

dari rendahnya tingkat rata-rata NPL (2.5%) dibandingkan dengan nilai 

tertinggi NPL sampel selama periode pengamatan sebesar 12.52%. 

Variabel Return on Assets (ROA) adalah variabel yang 

mengindikasikan keberhasilan manajemen perusahaan dalam menghasilkan 

laba dari setiap rupiah total asset perusahaan. Variabel ini memiliki nilai 
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minimum data sebesar -0.108 (-10.8%). dan nilai maksimum sebesar 0.088 

(4.8%). Diketahui pula dari tabel diatas nilai rata-ratanya dari seluruh data 

variabel  ini sebesar 0.01317 dan standar deviasi sebesar 0.018865. Nilai 

minimum negatif diatas menunjukkan bahwa dalam periode tertentu, 

beberapa bank mengalami kerugian. Ada kecenderungan bahwa bank-bank 

dalam periode pengamatan berhasil mencapai keuntungan. Hal ini ditandai 

dengan nilai positif rata-rata ROA sebesar 1.3%. Selain itu, ditemukan pula 

nilai simpangan yang lebih besar dibanding rata-rata. Ini disebabkan karena 

sebagian sampel menunjukkan nilai negatif atau mengalami ekstrimitas. 

Untuk variabel Total Aset Bank (TA) diketahui memiliki nilai 

minimum sebesar 745.646 juta Rupiah dan nilai maximum sebesar 

1.126.248.000 juta Rupiah dengan nilai rata rata sebesar 133.006.908 juta 

Rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa ada bank yang memiliki asset sebesar 

1.126.248.000  juta Rupiah dan ada yang memiliki asset sebesar 745.646 juta 

Rupiah pada periode tertentu. Variabel ini menunjukkan kesenjangan yang 

besar, hal ini ditandai dengan nilai simpangan sebesar 243.162.817 juta 

Rupiah yang jauh lebih besar daripada rata-rata sebesar 133.006.908 juta 

Rupiah. Kesenjangan yang besar ini mungkin disebabkan karena antara bank 

memiliki ukuran asset yang bervariasi dan memiliki selisih cukup jauh. 
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4.2. Uji Asumsi Klasik 

Dalam melakukan  analisis perlu dilakukan uji asumsi. Tujuan pengujian 

asumsi adalah untuk menghindari bias dalam regresi. Pada penelitian kali ini, 

dilakukan uji asumsi klasik berupa uji normalitas, heteroskedasitas, 

autokorelasi dan multikolinieritas. Uji asumsi ini akan dilakukan pada kedua 

model regresi dalam penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, 

yaitu : 

4.2.1. Pengaruh Pertumbuhan Kredit terhadap Kredit Macet (Model 1) 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas ini diperlukan untuk mendeteksi apakah data 

yang digunakan untuk menguji hipotesis memiliki residual yang 

berdistribusi normal. Pada kali ini, dilakukan uji normalitas 

menggunakan aplikasi SPSS. Uji normalitas dikatakan berhasil jika 

nilai signifikansi berada diatas 0,05. Dibawah ini adalah hasil 

pengujian normalitas model pertama dalam penelitian. 
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Tabel 4.2. Hasil Uji Normalitas Model 1 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 152 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation .01769036 

Most Extreme Differences Absolute .109 

Positive .109 

Negative -.077 

Test Statistic .109 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah, 2019 

Dari pengujian Kolmogorov-Smirnov menunjukkan hasil 

signifikansi di angka 0.000. Karena 0.000<0.05, maka diakatakan 

bahwa data mengalami distribusi tak normal.  

2. Uji Heteroskedasitas 

Uji Heteroskedasitas ini diperlukan untuk mengetahui apakah 

terjadi ketidaksamaan variance dari satu residu dengan residu yang 

lain. Pada kali ini, dengan menggunakan SPSS, dilakukan uji 

heteroskedasitas dengan metode Glesjer : 

 

 

 



 

35 

 

Tabel 4.3. Hasil Uji Heteroskedasitas Model 1 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .047 .009  5.256 .000 

LGROWTH -.007 .005 -.119 -1.494 .137 

SIZE -.002 .001 -.303 -3.824 .000 

a. Dependent Variable: RES1 

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah, 2019 

 

Dari hasil perhitungan diatas diketahui bahwa untuk Model 1, 

memiliki nilai signifikansi LGrowth sebesar 0.137 dan SIZE sebesar 

0.00. Untuk variabel LGrowth tidak mengalami masalah 

heteroskedasitas (signifikansi 0.137>0.05), sedangkan untuk 

variabel SIZE mengalami masalah heteroskedasitas (signifikansi 

0.00<0.05) 

3. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi ini bertujuan menguji apakah dalam suatu 

model regresi terdapat korelasi kesalahan penggangu pada periode t 

dengan periode sebelumnya (t-1). Jika ada korelasinya, maka 

dikatakan telah terjadi suatu autokorelasi. Suatu model yang baik 

seharusnya tidak terdapat autokorelasi. Masalah autokorelasi ini 

seringkali dialami oleh data time series. Uji autokorelasi pada 

penelitian kali ini  menggunakan uji Durbin Watson. Jika hasil nilai 

Durbin Watson berada diantara dU dan 4-dU, maka dikatakan dalam 
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data tidak terjadi autokorelasi. Berikut adalah hasil uji autokorelasi 

model pertama : 

Tabel 4.4. Hasil Uji Durbin Watson Model 1 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .279a .078 .065 .017669 2.010 

a. Predictors: (Constant), SIZE, LGROWTH 

b. Dependent Variable: NPL 

 

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah, 2019 

 

Dari tabel diatas, diketahui nilai Durbin Watson  untuk Model 

1 adalah 2.010. Daerah bebas autokorelasi untuk jumlah sampel (n) 

152 dan jumlah variabel independen (k) 2 adalah 1.7616 (dU) 

sampai 2.2384 (4-dU). Karena 2.010 masih berada diantara nilai 

diatas (2.2384>2.010>1.7616), maka dapat dikatakan untuk model 

ini tidak mengalami autokorelasi. 

4. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas ini bertujuan untuk menguji apakah pada 

model regresi terdapat adanya korelasi antar variable bebas. Model 

regresi yang baik seharusnya antar variable bebasnya tidak 

berkorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi, digunakan perhitungan 

Variance Inflation Factor (VIF). Jika salah satu variable bebas 
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memiliki VIF diatas 10, maka dapat dikatakan telah terjadi 

multikolinieritas. Berikut adalah hasil uji multikollinieritas untuk 

model dalam penelitian. 

Tabel 4.5. Hasil Uji Multikolinieritas Model 1 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah, 2019 

 

Dari hasil pengujian Variance Influence Factor diatas, 

diketahui bahwa kedua variabel independen Model 1 memiliki VIF 

sebesar 1.034. Karena 1.034<10, maka dikatakan model ini lolos uji 

multikolinieritas. 

 

 

 

 

 

 

 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

  

.967 1.034 

.967 1.034 
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4.2.2. Pengaruh Kredit Macet terhadap Profitabilitas (Model 2) 

1. Uji Normalitas 

 Tabel 4.6. Hasil Uji Normalitas Model 2 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 152 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation .01372268 

Most Extreme Differences Absolute .120 

Positive .084 

Negative -.120 

Test Statistic .120 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah, 2019  

Dari hasil hitung tes Kolmogrov-Smirnov menunjukkan 

signifikansi sebesar 0.000. Karena 0.000<0.005, maka dapat 

dikatakan bahwa data tak berdistribusi dengan normal. 

2. Uji Heteroskedasitas 

Sama dengan model pertama, pada model ini juga dilakukan 

uji heteroskedasitas. Berikut adalah hasil uji heteroskedasitas model 

kedua. 
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Tabel 4.7. Hasil Uji Heteroskedasitas Model 2 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .010 .007  1.438 .152 

SIZE .000 .000 -.069 -.897 .371 

NPL .196 .043 .348 4.541 .000 

a. Dependent Variable: RES2 

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah, 2019  

Hasil nilai signifikansi untuk Model 2 untuk NPL adalah 0.000 

dan untuk SIZE sebesar 0.371. Karena untuk variabel NPL nilai 

signifikansi berada dibawah 0.05 (0.000<0.05) maka dikatakan 

bahwa terdeteksi masalah heteroskedasitas pada model 2. 

3. Uji Autokorelasi 

Sama dengan model pertama, pada model ini juga dilakukan 

uji autokorelasi. Berikut adalah hasil uji autokorelasi model kedua. 

 

Tabel 4.8. Hasil Uji Durbin Watson Model 2 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .686a .471 .464 .013814 2.235 

a. Predictors: (Constant), NPL, SIZE 

b. Dependent Variable: ROA 

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah, 2019 
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Dari tabel diatas, diketahui nilai Durbin Watson  untuk model 

2 adalah 2.235. Merujuk hasil hitung daerah bebas autokorelasi pada 

model sebelumnya, maka daerah bebas autokorelasi adalah diantara 

1.7616 (dU) sampai 2.2384 (4-dU). Karena 2.235 masih berada 

diantara nilai diatas (2.2384>2.235>1.7616), maka dapat dikatakan 

untuk model ini tidak mengalami autokorelasi 

4. Uji Multikolinieritas 

Sama dengan model pertama, pada model ini juga dilakukan 

uji multikolinieritas. Berikut adalah hasil uji multikolinieritas model 

kedua. 

Tabel 4.13. Hasil Uji Multikolinieritas Model 2 

 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

  

1.000 1.000 

1.000 1.000 

 

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah, 2019 

Untuk Model 2 ini, kedua variabel independen memiliki VIF 

sebesar1.000. Karena 1.000<10, maka dapat dikatakan bahwa model 

ini terbebas dari masalah multikolinieritas. 
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4.3. Data Treatment 

Karena terjadi permasalahan dalam pemenuhan asumsi klasik berupa 

normalitas dan heteroskedasitas, maka dari itu peneliti melakukan data 

treatment. Salah satu metode data treatment yang sering digunakan adalah 

menggunakan metode trimming. Metode ini juga disarankan oleh beberapa 

peneliti lain seperti  Horber (2018), Muniarti, Purnamasari, Ratnaningsih, 

Sihombing, & Warastuti (2013) dan Widhiarso (2001). Maka, peneliti akan 

melakukan usaha data treatment dengan metode trimming sebelum 

melakukan analisis  lebih lanjut. Metode trimming ini adalah suatu metode 

data treatment dengan memangkas data yang bersifat outlier. Peneliti 

melakukan deteksi outlier menggunakan aplikasi SPSS dengan metode 

boxplot. Berikut hasil deteksi outlier melalui unstandardized residual kedua 

model dalam penelitian. 
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Unstandarized Residual Model 1 
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Gambar 4.1. Hasil Uji Outlier Unstandarized Residual Model 1 
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Hasil Unstandarized Residual Model 2 

 
 

 
 
Sumber : Data Sekunder yang telah diolah 

 

 

Gambar 4.2. Hasil Uji Outlier Unstandarized Residual Model 2 
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Dari hasil pendeteksian outlier diatas, ditemukan bahwa ternyata ada 

sebagian data yang tergolong outlier, yaitu data yang berada diluar garis 

whisker atas dan bawah boxplot. Maka dari itu, dilakukan trimming data-data 

dengan nomor urut diatas. Untuk Model 1 dilakukan trimming sebanyak  7 

observasi / 4.6% dari seluruh observasi, Model 2 dilakukan trimming 

sebanyak 7 observasi  4.6% dari seluruh observasi. Setelah melakukan 

trimming, peneliti kembali melakukan uji asumsi klasik. 
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4.3.1. Uji Ulang untuk Model 1 

1. Uji Normalitas 

Tabel 4.10. Hasil Uji Normalitas Ulang Model 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah, 2019 

Diketahui dari tabel diatas bahwa  signifikansi pengujian 

normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah 0.2. Karena 0.2>0.05. 

Maka dikatakan bahwa untuk model 1 sudah tidak terjadi masalah 

normalitas. Selain itu, diketahui pula sisa sampel data yang diuji 

setelah trimming outlier pada model ini adalah 145 data (95.3% dari 

data awal). Jumlah data yang terkena trimming sebesar 4.6% dari 

keseluruhan data. Menurut Ramsey & Ramsey (2007) , jumlah ini 

terdapat dalam batas pemangkasan outlier yang optimal karena 

jumlah data yang dipangkas berada dibawah 10% . 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 145 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation .01276685 

Most Extreme Differences Absolute .060 

Positive .060 

Negative -.055 

Test Statistic .060 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 
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2. Uji Heteroskedasitas 

Tabel 4.11. Hasil Uji Heteroskedasitas Ulang Model 1 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .029 .006  4.933 .000 

LGROWTH -.001 .003 -.027 -.327 .744 

SIZE -.001 .000 -.271 -3.266 .001 

a. Dependent Variable: absres1 

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah, 2019 

Dari hasil uji heteroskedasitas diatas, ditemukan bahwa 

signifikansi variabel LGrowth adalah 0.744 dan SIZE adalah 0.001. 

Karena signifikansi variabel SIZE masih berada dibawah 0.05, 

maka hal ini berarti dalam Model 1 masih terdapat masalah 

heteroskedasitas. Namun karena variabel SIZE sudah berupa log 

natural dari variabel total asset, maka peneliti menerima 

heteroskedasitas model dalam penelitian kali ini. 
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3. Uji Autokorelasi 

Tabel 4.12. Hasil Uji Autokorelasi Ulang Model 1 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .260a .068 .054 .012856 1.921 

a. Predictors: (Constant), SIZE, LGROWTH 

b. Dependent Variable: NPL 

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah, 2019 

Dari tabel diatas, diketahui nilai Durbin Watson  untuk model 

diatas adalah 1.921. Dari tabel Durbin Watson, diketahui bahwa 

untuk jumlah variabel independen (k) = 2 dan jumlah data (n) = 

145 memiliki dU sebesar 1.7616. Karena daerah bebas 

autokorelasi berada diantara dU dan 4-dU , maka daerah bebas 

autokorelasi adalah diantara 1.7616 (dU) sampai 2.2384 (4-dU). 

Karena 1.921 masih berada diantara nilai diantara nilai-nilai 

tersebut (2.2384>1.921>1.7616), maka dapat dikatakan untuk 

model ini tidak mengalami autokorelasi. 
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4. Uji Multikolinieritas 

Tabel 4.13. Hasil Uji Multikolinieritas Ulang Model 1 
 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

  

.952 1.050 

.952 1.050 

 

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah, 2019 

Dari hasil uji multikolinieritas diatas, diketahui bahwa nilai 

Variance Influence Factor kedua variabel independen model ini 

adalah 1.050. Karena 1.050<10, maka dalam model ini sudah tidak 

ada masalah multikolinieritas. 
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4.3.2. Uji Ulang Untuk Model 2 

1. Uji Normalitas 

Tabel 4.14. Hasil Uji Normalitas Ulang Model 2 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 145 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation .00857589 

Most Extreme Differences Absolute .078 

Positive .078 

Negative -.037 

Test Statistic .078 

Asymp. Sig. (2-tailed) .031c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah, 2019 

Diketahui dari tabel diatas bahwa  signifikansi pengujian 

normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah 0.031<0.05. Maka 

dikatakan bahwa untuk model 2 masih terjadi masalah Normalitas. 

Maka dari itu, peneliti mencoba melakukan pendeteksian outlier 

kembali untuk unstandardized residual model ini. 
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Gambar 4.3.  Hasil Uji Outlier Unstandarized Residual Ulang 

Model 2  

 

Dari hasil pendeteksian outlier diatas, ditemukan bahwa 

ternyata ada masih ada sebagian data yang tergolong outlier, maka 

kembali dilakukan trimming.  Pada kali ini dilakukan trimming 

sebanyak 6 observasi, sehingga untuk Model 2, secara keseluruhan 

dilakukan trimming sebanyak 13 observasi (8.55% dari keseluruhan 

observasi). Menurut Ramsey & Ramsey (2007) , jumlah ini terdapat 

dalam batas pemangkasan outlier yang optimal karena jumlah data 
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yang dipangkas berada dibawah 10%.   Peneliti lalu melakukan Uji 

Normalitas ulang untuk model ini.  

 

Tabel 4.15. Hasil Uji Normalitas Ulang Model 2 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 139 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation .00726550 

Most Extreme Differences Absolute .078 

Positive .056 

Negative -.078 

Test Statistic .078 

Asymp. Sig. (2-tailed) .038c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 
Sumber : Data Sekunder yang telah diolah, 2019 

Dari hasil Uji Normalitas diatas diketahui bahwa signifikansi 

pengujian normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah 0.038<0.05. 

Maka dikatakan bahwa untuk model 2 masih terjadi masalah 

Normalitas. Peneliti lalu melakukan pendeteksian outlier kembali 

untuk mendeteksi apakah masih ada outlier yang tersisa. 
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Sumber : Data Sekunder yang telah diolah, 2019 

 

Gambar 4.4.  Hasil Uji Outlier Unstandarized Residual Ulang 

Model 2  

 

Setelah dilakukan pendeteksian outlier kembali, diketahui 

bahwa sudah tidak ada outlier pada model ini, maka peneliti 

menerima ketidaknormalan distribusi data dalam model penelitian 

ini. 
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2. Uji Heteroskedasitas 

Tabel 4.16. Hasil Uji Heteroskedasitas Ulang Model 2 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .001 .003  .328 .744 

NPL -.019 .022 -.071 -.843 .401 

SIZE .000 .000 .146 1.727 .087 

a. Dependent Variable: absres2 

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah, 2019 

Dari hasil uji heteroskedasitas diatas, ditemukan bahwa 

signifikansi variabel NPL adalah 0.401 dan signifikansi variabel 

SIZE adalah 0.087. Karena keduanya sudah berada diatas 0.05, 

maka hal ini berarti dalam Model 2 sudah tidak terjadi masalah 

heteroskedasitas. 

3. Uji Autokorelasi 

Tabel 4.17. Hasil Uji Autokorelasi Ulang Model 2 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .777a .604 .598 .007319 2.177 

a. Predictors: (Constant), SIZE, NPL 

b. Dependent Variable: ROA 

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah, 2019 

Dari tabel diatas, diketahui nilai Durbin Watson  untuk model 

diatas adalah 2.177. Dari tabel Durbin Watson, diketahui bahwa 
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untuk jumlah variabel independen (k) = 2 dan jumlah data (n) = 

139  memiliki dU sebesar 1.7529. Karena daerah bebas 

autokorelasi berada diantara dU dan 4-dU , maka daerah bebas 

autokorelasi adalah diantara 1.7521 (dU) sampai 2.2479 (4-dU). 

Karena 2.177 masih berada diantara nilai diatas 

(2.2479>2.100>1.7521), maka dapat dikatakan untuk model ini 

tidak mengalami autokorelasi. 

4. Uji Multikolinieritas 

Tabel 4.18. Hasil Uji Multikolonieritas Ulang Model 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah, 2019 

Dari hasil uji multikolinieritas diatas, diketahui bahwa nilai 

Variance Influence Factor kedua variabel independen model ini 

adalah 1.002. Karena 1.002<10, maka dalam model ini sudah tidak 

ada masalah multikolinieritas. 

 

 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

  

.998 1.002 

.998 1.002 
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4.4. Uji Hipotesis 

Berikut akan dibahas mengenai uji hipotesis untuk kedua model dalam 

penelitian setelah dilakukan treatment. Pada Karena penelitian menggunakan 

Variabel Kontrol, maka akan dilakukan pengujian hipotesis dengan Partial 

Correlation dengan memasukkan Variabel Kontrol. Variabel Kontrol yang 

dimasukkan dalam model-model penelitian kali ini adalah variabel SIZE (log 

natural dari Total Aset Bank). Pada model 1,  Variabel kredit macet (NPL) 

menjadi variabel dependen, variabel pertumbuhan kredit (LGrowth) menjadi 

variabel independen dan variabel ukuran perusahaan (SIZE) menjadi variabel 

kontrol. Sedangkan, pada model 2, Variabel Profitabilitas (ROA/Return on 

Assets) menjadi variabel dependen, variabel pertumbuhan kredit (NPL) 

menjadi variabel independen dan variabel ukuran perusahaan (SIZE) menjadi 

variabel kontrol.  
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Untuk Model 1  

Tabel 4.19. Hasil Uji Variabel Kontrol Model 1 dengan Partial 

Correlation  

Correlations 

Control Variables LGROWTH NPL 

SIZE LGROWTH Correlation 1.000 -.158 

Significance (2-tailed) . .066 

Df 0 134 

NPL Correlation -.158 1.000 

Significance (2-tailed) .066 . 

Df 134 0 

 
Sumber : Data Sekunder yang telah diolah, 2019 

Peneliti melakukan uji Partial Correlation untuk melihat hubungan 

antara LGrowth dengan NPL setelah melakukan kontrol terhadap variabel 

SIZE. Dari tabel diatas diketahui bahwa terdapat hubungan negatif sangat 

lemah (r(134) = -0.158 > -0.2) signifikan (r(134) = -0.158< -0.1416; sig 

0.066<0.1) antara LGrowth terhadap NPL dengan mengontrol variabel SIZE. 

Koefisien korelasi bertanda negatif (-) diatas menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang berlawanan arah antara LGrowth dengan NPL. Ini berarti 

bahwa kenaikan LGrowth akan menurunkan NPL. Ditemukan juga bahwa 

LGrowth dan NPL berhubungan negatif sangat lemah namun signifikan 

setelah mengontrol variabel SIZE. Sehingga, dalam model ini hipotesis 

alternatif diterima, yaitu ada hubungan signifikan antara LGrowth dengan 

NPL setelah mengontrol SIZE dalam tingkat signifikansi 10%. 
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Untuk Model 2  

Tabel 4.20. Hasil Uji Variabel Kontrol Model 2 dengan Partial 

Correlation 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah, 2019 

Peneliti melakukan uji Partial Correlation untuk melihat hubungan 

antara NPL dengan ROA setelah melakukan kontrol terhadap variabel SIZE. 

Dari tabel diatas diketahui bahwa terdapat hubungan negatif moderat (r(136) = 

-0.520>-0.6) signifikan (r(136) = -0.520<-0.1406; sig 0.000<0.1) antara NPL 

terhadap ROA dengan mengontrol variabel SIZE. Koefisien korelasi 

bertanda negatif (-) diatas menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

berlawanan arah antara NPL dengan ROA. Ini berarti bahwa kenaikan NPL 

akan menurunkan ROA. Ditemukan juga bahwa NPL dan ROA berhubungan 

negatif cukup kuat serta signifikan setelah mengontrol variabel SIZE. 

Sehingga, dalam model ini hipotesis alternatif diterima, yaitu ada hubungan 

signifikan antara NPL dengan ROA setelah mengontrol SIZE dalam tingkat 

signifikansi 10%. 

 

Correlations 

Control Variables NPL ROA 

SIZE NPL Correlation 1.000 -.520 

Significance (2-tailed) . .000 

df 0 136 

ROA Correlation -.520 1.000 

Significance (2-tailed) .000 . 

df 136 0 
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4.5. Pembahasan 

4.5.1. Hubungan Pertumbuhan Kredit (LGrowth) terhadap Kredit 

Macet (NPL) dengan Variabel Kontrol Ukuran Bank (SIZE) 

Pada penelitian kali ini, peneliti melakukan uji hubungan untuk 

mencari hubungan pertumbuhan kredit terhadap kredit macet dengan 

variabel kontrol ukuran bank. Maka dari itu, dilakukan perhitungan 

korelasi terlebih dahulu  untuk melihat sejauh mana variabel kontrol 

berdampak pada hubungan antara variabel independen dan dependen. 

Dari hasil hitung korelasi parsial, ditemukan hubungan negatif 

signifikan antara LGrowth (Variabel Independen) dengan NPL 

(Variabel Dependen) dalam tingkat signifikansi 10% (0.066<0.1) 

setelah mengendalikan variabel kontrol (SIZE) dengan kekuatan 

hubungan yang sangat lemah. Maka, peneliti dalam model ini 

menerima hipotesis alternatif, yaitu pertumbuhan kredit (LGrowth) 

berhubungan signifikan terhadap kredit macet (NPL). 

Temuan ini sesuai dengan penelitian Kusumawardhani & 

Ad’hadini (2016), Skala (2012) dan Foos, Norden, & Weber (2007) 

yang mengindikasikan bahwa Pertumbuhan Kredit berhubungan 

dengan Kredit Macet. Namun, arah hubungan dalam penelitian 

sebelumnya berbeda dari temuan kali ini, dimana pada penelitian 

sebelumnya arah hubungan kedua variabel ini adalah searah (positif). 
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Penelitian kali ini menunjukkan bahwa kenaikan tingkat penyaluran 

kredit tidak selalu menaikkan tingkat kredit macet yang ditandai 

dengan arah hubungan yang negatif. Fenomena ini juga sudah 

ditemukan oleh beberapa peneliti seperti Vithessonthi (2015), Ağca, 

Nicolò, & Detragiache (2013) dan Cucinelli (2016). Vithessonthi 

dalam penelitiannya menemukan bahwa pertumbuhan kredit 

berhubungan negatif tak signifikan terhadap  kredit macet. Hal yang 

hampir sama juga diungkapkan oleh Ağca (2013) dan Cucinelli 

(2016). Pada pokoknya mereka mengatakan bahwa akibat berbagai 

kondisi ekonomi yang melanda dunia dalam beberapa tahun terakhir, 

industri perbankan sudah mulai melakukan pengetatan standar kredit.  

Menurut peneliti, pemerintah juga secara aktif turut ambil 

bagian untuk meningkatkan standar kredit demi mengurangi risiko 

dalam pemberian kredit. Hal ini ditunjukkan dikeluarkannya Peraturan 

Bank Indonesia ataupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait 

dengan risiko. Contohnya,  POJK Nomor 4/POJK.03/2016 tentang 

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Dalam peraturan ini pada 

pasal 11 ayat 1 diatur mengenai kewajiban tiap bank untuk melakukan 

penilaian tingkat kesehatan bank yang mencakup profil risiko, Good 

Corporate Governance, rentabilitas dan permodalan. Selain itu dalam 

pasal 13 ayat 1 diatur pula mengenai tindak lanjut penilaian kesehatan 
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bank. Jika kesehatan bank dianggap mengkhawatirkan setelah 

dilakukan penilaian, maka OJK dapat meminta direksi untuk 

menyampaikan rencana tindak untuk mengatasi permasalahan 

tersebut. Dalam peraturan dalam pasal 16 juga mengatur sanksi bagi 

bank yang tidak melakukan kewajiban mereka untuk menjaga 

kesehatan bank dan melakukan pelaporan kondisi bank, diantaranya 

dapat berupa teguran tertulis sampai pembekuan kegiatan usaha. 

Penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud dalam 

peraturan ini dilakukan berdasarkan peraturan pelaksanaan PBI No. 

13/1/PBI/2011, yaitu Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP 

mengenai Penilaian Faktor Risiko Profil Bank.  

Dalam Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia (Lampiran 

SEBI) No. 13/24/DPNP mengenai Matriks Penilaian Faktor Risiko 

Profil Bank.  Ada 8 risiko yang dinilai dalam surat edaran ini, yaitu 

risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, strategik, 

kepatuhan dan reputasi. Pada intinya, surat edaran ini memuat 

peringkat pengelolaan risiko bank berdasarkan hasil perhitungan rasio-

rasio keuangan, mulai dari peringkat 1 sampai peringkat 5, dimana 

peringkat 1 berarti bank sudah melakukan manajemen risiko secara 

baik, sedangkat peringkat 5 berarti belum melakukan manajemen 

secara memadai. Pada Lampiran SEBI ini juga terlihat bahwa Bank 
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Indonesia sudah menetapkan ranking NPL bank seperti dalam tabel 

dibawah ini.  

Tabel 4.21. Peringkat Penilaian NPL 

Kriteria Penilaian NPL  

Peringkat 1 NPL <2% 

Peringkat 2 2% ≤ NPL < 5%  

Peringkat 3 5% ≤ NPF < 8%  

Peringkat 4 8% ≤ NPF < 12% 

Peringkat 5 NPF ≥ 12% 

Sumber : (Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia 13/24/DPNP, 2011) 

Dari hasil perhitungan rata-rata kredit macet dalam penelitian 

ini diketahui bahwa rata-rata tingkat kredit macet pada bank-bank 

yang diteliti adalah 2.56%. Maka dapat dikatakan bahwa rata-rata 

bank-bank yang diteliti pada penelitian kali ini masuk dalam bank 

yang pengelolaan kredit macetnya ada pada peringkat 2 (NPL berada 

diantara 2%-5%). Ini berarti bank-bank yang diteliti sudah memiliki 

pengelolaan risiko yang cukup memadai. 

Tabel 4.22. Rata-Rata NPL 

Descriptive Statistics 

  N Mean 
Std. 

Deviation 

NPL 152 0.02562 0.018277 

Valid N 

(listwise) 
152     

Sumber : (Data Sekunder yang diolah, 2019) 
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4.5.2.  Hubungan Kredit Macet (NPL) terhadap Profitabilitas (ROA) 

dengan Variabel Kontrol Ukuran Bank (SIZE) 

Peneliti melakukan uji hubungan untuk mencari hubungan 

kredit macet terhadap profitabilitas dengan variabel kontrol ukuran 

bank. Ditemukan hubungan negatif signifikan antara NPL (Variabel 

Independen) dengan ROA (Variabel Dependen) dalam tingkat 

signifikansi 10% (0.000<0.1) setelah mengendalikan variabel kontrol 

(SIZE) dengan kekuatan korelasi yang cukup kuat. Maka, peneliti 

dalam model ini menerima hipotesis alternatif, yaitu kredit macet 

(NPL) berhubungan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). 

Penemuan ini konsisten dengan temuan Putrianingsih & 

Yulianto (2016), Putri (2015) dan Nusantara (2009). Hubungan negatif 

signifikan NPL terhadap ROA menandakan bahwa semakin tinggi 

NPL, maka ROA akan semakin turun. Sebaliknya, jika NPL turun, 

maka ROA akan makin naik. Menurut para peneliti diatas, hal ini 

disebabkan oleh adanya kredit bermasalah yang tak segera ditangani 

dengan cepat dan tepat, sehingga menghilangkan kesempatan untuk 

mendapatkan profit. Selain itu, menurut penulis, dalam penyelesaian 

kredit macet, seringkali objek yang dijadikan jaminan kredit sulit 

terlelang setelah dilakukan eksekusi jaminan, sehingga dana yang 

macet tersebut sulit diperoleh kembali oleh kreditor (bank) walau 
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sudah ada putusan eksekusi jaminan kredit. Berdasar Laporan Hasil 

Pelaksanaan Lelang yang dirilis Direktorat Lelang Kementrian 

Keuangan Tahun 2018 Semester 1, diketahui bahwa dari 11948 

permintaan lelang dari perbankan, hanya 1410 objek lelang yang 

berhasil terjual (11.8% dari seluruh permintaan lelang) (Direktorat 

Lelang Kementrian Keuangan, 2018). Menurut Direktorat Jendral 

Kekayaan Negara Kementrian Keuangan, seringkali objek lelang 

jaminan kredit tidak marketable, karena objek-objek tersebut identik 

sebagai objek yang terkena masalah hukum dan seringkali 

dipersepsikan sebagai barang bekas yang tidak berkualitas (Direktorat 

Jendral Kementrian Keuangan, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


