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Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perekonomian 

di suatu negara. Kredit merupakan kegiatan bisnis utama bank yang menjadi aset 

produktif bagi sebuah bank, oleh karena itu risiko utama yang dimiliki oleh bank 

adalah risiko kredit. Kinerja perbankan di Indonesia juga semakin baik dengan 

pertumbuhan aset dan Non-performing loan (NPL) yang tetap terjaga. Penelitian 

ini berfokus kepada tingkat rasio Non-performing loan (NPL) di Bank XYZ yang 

dipengaruhi oleh faktor ekseternal dan faktor internal. 

Bank XYZ memiliki tingkat NPL yang terjaga namun demikian secara rasio 

NPL per segmen yang terbagi atas segmen  mikro, ritel, menengah, dan korporasi 

memiliki tingkat NPL yang bervariasi serta tingkat NPL pada segmen tertentu 

lebih buruk dibandingkan dengan NPL Total Bank XYZ . Tujuan dari penelitian  

ini adalah menganalisis kondisi perkreditan Bank XYZ dan menganalisis 

pengaruh faktor eksternal dan internal terhadap NPL Bank XYZ per segmen baik 

dalam model jangka pendek maupun jangka panjang. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder tahun 2010 

– 2017 secara triwulanan. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber (Bank 

Indonesia, BPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan data Bank XYZ). Populasi sampel 

yang digunakan dalam penelitian adalah data makro ekonomi Indonesia dan data 

keuangan  pada Bank XYZ. Metode pemilihan sampel dilakukan secara purposive 

sampling, yaitu sampel dipilih secara tidak acak dengan menggunakan 

pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan dan masalah penelitian. 

Model regresi kointegrasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi Non-performing loan Bank XYZ 

pada jangka panjang. Variabel independent penelitian (X) mencakup faktor 

eksternal dan internal, yaitu GDP, BI Rate, pertumbuhan kredit per segmen, ROA, 

dan GCG. Variabel dependen penelitian (Y) meliputi NPL total, NPL mikro, NPL 

ritel, NPL menengah, NPL korporasi. Metode yang digunakan dalam peneilitian 

ini yaitu analisa deskriptif dan  menggunakan analisis Erorr Correction Model 

(ECM) dengan menggunakan data time series.  

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, faktor 

internal memiliki pengaruh lebih besar dalam meningkatan atau menurunkan nilai 

NPL Bank XYZ. Pada model jangka panjang, faktor eksternal GDP memberikan 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap seluruh segmen NPL Bank XYZ 

sedangkan pada model jangka pendek memberikan pengaruh positif dan 

signifikan terhadap NPL Total, NPL Mikro, dan NPL Ritel. Variabel BI Rate 

tidak memberikan pengaruh  terhadap model jangka panjang maupun jangka 

pendek.  

Pada model jangka panjang, faktor internal yaitu pertumbuhan kredit 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPL Total, NPL Ritel dan NPL 

Menengah. ROA memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap NPL 

Bank XYZ secara keseluruhan. GCG tidak memberikan pengaruh terhadap 

perubahan NPL pada jangka panjang. Pada model jangka pendek diketahui bahwa 
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variabel pertumbuhan kredit memberikan pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap NPL Ritel dan NPL Menengah sebaliknya pada NPL Korporasi 

memberikan pengaruh positif dan signifikan. Variabel ROA memberikan 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap NPL Total, NPL Mikro, NPL Menengah 

dan NPL Korporasi. GCG hanya memberikan pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap NPL Korporasi. 

Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menganalisis pengaruh 

variabel faktor eksternal dan internal lainnya diluar model. Penelitian selanjutnya 

juga dapat dilakukan dengan membagi NPL per sektor ekonomi, per produk, 

ataupun per tujuan  penggunaan  kredit. Perlu dilakukan identifikasi dan analisis 

lebih lanjut melalui penyempurnaan model maupun pencarian sumber data 

khususnya terhadap hasil pengujian yang  berbeda dengan teori ataupun penelitian 

sebelumnya. 
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