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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kefektifan dari instrumen kebijakan makroprudensial yaitu 

Capital Buffer dan GWM LDR terhadap risiko kredit perbankan di Indonesia dan menilai keefektifan 

faktor makroekonomi terhadap risiko kredit perbankan di Indonesia. Objek penelitian perbankan go 

public  periode penelitian tahun 2012–2015. Jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

eksploratory research yaitu menganalisis efektifitas variabel Capital Buffer, GWM LDR dan faktor 

makroekonomi terhadap risiko kredit perbankan.  Teknik pengambilan sampel purposive sampling, 

dimana data yang digunakan berupa data sekunder. Teknik analisis menggunakan analisis regresi 

linier berganda. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa Capital Buffer, dan faktor makro ekonomi yang 

di proxikan dengan suku bunga Sertifikat bank Indonesia (SBI) secara efektif dapat mempengaruhi 

risiko kredit. Sedangkan GWM LDR kurang efektif dalam mempengaruhi risiko kredit pada perbankan 

di Indonesia. 

 

Kata Kunci: Risiko Kredit, Capital Buffer, GWM LDR dan suku bunga SBI 

 

PENDAHULUAN 

Krisis global yang terjadi pada bulan September 2008 yang masih menyisakan dampak 

terhadap sektor perekonomian dan keuangan di berbagai negara termasuk Indonesia. Dimana 

Indonesia merupakan negara yang masih sangat bergantung dengan aliran dana dari investor asing, 

dengan adanya krisis global tersebut secara otomatis para investor asing menarik dananya dari 

Indonesia yang mengakitbatkan lemahnya nilai mata uang rupiah. Pada akhirnya risiko-risiko tidak 

dapat dihindari termasuk risiko sistemik, dimana faktor risiko makroekonomi juga dapat menjadi 

sumber terjadinya risiko sistemik yang dapat mempengaruhi sektor perbankan. Terdapat banyak faktor 

makroekonomi yang dapat mempengaruhi kredit diantaranya suku bunga bank sentral.Di Indonesia 

tingkat suku bunga dikendalikan secara langsung oleh bank Indonesia melalui BI rate yang merupakan 

respon bank sentral terhadap tekanan inflasi kedepan supaya tetap berada pada sasaran yang telah 

ditetapkan.Menjagastabilitas sistem keuangan menjadi aspek yang semakin penting, bahkan menjadi 

prioritas bagi bank sentral di berbagai negara. Saat ini Bank Indonesia (BI) mulai fokus pada 

kebijakan makroprudensial sebagai salah satu bagian dari pilar stabilitas sistem keuangan 

pascapengalihan sebagian tugasnya kepada OJK. 

International Monetary Fund (IMF) (2011), kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang 

memiliki tujuan utama untuk memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui 

pembatasan peningkatan risiko sistemik.Tujuan utama kebijakan makroprudensial adalah mencegah 
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terjadinya guncangan terhadap stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, seluruh kebijakan diarahkan untuk 

mencermati risiko sistemik di sektor keuangan, termasuk mencegah terbentuknya risiko kredit akibat 

terseret pertumbuhan yang terlampau cepat. Upaya yang dilakukan bermacam-macam, yang secara 

singkat dapat dibagi ke dalam enam tahap. Dimulai dari monitoring terhadap sistem keuangan, 

identifikasi risiko, penilaian risiko, pemberian sinyal risiko, desain dan implementasi kebijakan, 

hingga evaluasi atas efektivitas kebijakan yang diambil. 

Dalam setiap kebijakan tentu ada sejumlah instrumen yang digunakan termasuk kebijakan 

makroprudensialmenurut Bruno dan Hyun (2013) pada dasarnya instrumen makroprudensial ditujukan 

untuk pertama, prosiklikalitas yang merupakan perilaku sistem keuangan yang mendorong 

perekonomian tumbuh lebih cepat ketika ekspansi dan memperlemah perekonomian ketika siklus 

kontraksi dan kedua, common exposure yang mana instrumen digunakan sebagai aturan kehati-hatian 

pada masing-masing institusi (perbankan).Berdasarkan argumen Angelini et al. (2012: 20), instrumen 

makroprudensial digunakan untuk memitigasi tiga kategori dalam risiko sistemik, yaitu risiko-risiko 

yang ditimbulkan akibat pertumbuhan kredit yang terlalu kuat, risiko likuiditas dan risiko akibat arus 

modal masuk yang deras. Negara-negara yang sedang berkembang (emerging market) menggunakan 

instrumen makroprudensial lebih luas dibandingkan negara-negara maju (Antipa et al., 2011). 

Beberapa negara menggunakan instrumen yang bervariasi. Dalam menggunakan instrumen tersebut 

tergantung pada tingkat perkembangan perekonomian, keuangan, rezim nilai tukar dan daya tahan 

terhadap guncangan keuangan (Unsal, 2011). Indonesia merupakan salah satu negara yang 

berkembang dimana sektor keuangannya didominasi oleh perbankan, sehingga bila terjadi guncangan 

pada perbankan maka, akan berdampak pada sektor keuangan secara keseluruhan. Jika melihat ketidak 

seimbangan sektor perbankan di Indonesia pada saat terjadinya krisis, sektor keuangan di Indonesia 

tidak bisa menilai, meminimalisir dan memitigasi risiko kegiatan usahanya sehingga menciptakan 

prosiklikalitas yang berlebihan. Prosiklikalitas perbankan merupakan perilaku penyaluran kredit bank 

yang berlebihan sehingga mendorong perekonomian tumbuh lebih cepat ketika kondisi ekspansi 

(upturn) dan mempercepat penurunan kegiatan ekonomi ketika dalam keadaan kontraksi (downtrun) 

(Swaningrum, 2014). 

Beberapa negara menggunakan kombinasi dari beberapa instrumen untuk mengatasi suatu 

risiko karena dapat meningkatkan efektifitas dengan mengatasi risiko dari berbagai sisi, namun hal ini 

menyebabkan banyak beban biaya administrasi dan pengaturan yang lebih tinggi.Di Indonesia 

kebijakan makroprudensial merupakan kewenangan Bank Indonesia (BI) yang tersirat di UU OJK 

yaitu pasal 7 dan pasal 40 sehingga instrumen yang digunakan di bawah wewenang BI (Bank 

Indonesia). Bank Indonesia samapai saat ini menggunakan tiga jenis instrumen yaitu LTV, GWM 

LDR dan Capital Buffer dimana instrumen tersebut  diperlukan untuk mengatasi masalah dan untuk 

mempertahankan perbankan dalam menghadapi risiko kredit dan likuiditas. 
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Tujuan Penelitian  

1. Menganalisis apakah instrumen kebijakan makroprudensial Capital Buffer berpengaruh secara 

efektif dalam mengurangi risiko kredit perbankan di Indonesia. 

2. Menganalisis apakah instrumen kebijakan makroprudensial GWM LDR berpengaruh secara 

efektif dalam mengurangi risiko kredit perbankan di Indonesia. 

3. Menganalisis apakah variabel makro ekonomi (SBI) berpengaruh secara efektif dalam 

mengurangi risiko kredit perbankan di Indonesia. 

KAJIAN PUSTAKA 

Risiko Kredit 

       Risiko kredit sebagai kemungkinan kehilangan outstanding loan sebagian atau seluruhnya, karena 

kegagalan dalam mengelola kredit (default risk) (The Basel Committee on Banking Supervision, 2011). 

Kegagalan ini juga akan berdampak pada meningkatnya biaya operasional bank, sehingga dapat 

menurunkan laba atau kinerja bank. Greuning dan Bratanovic (2011) menjelaskan bahwa hampir 

semua regulator menetapkan standar pengelolaan risiko kredit yang meliputi identifikasi risiko dan 

potensi yang ada, mendefinisikan kebijakan yang menggambarkan filosofi manajemen risiko bank 

serta menetapkan aturan mengenai ukuran/parameter dalam risiko kredit yang akan dikontrol. Ada tiga 

jenis kebijakan yang berkaitan dengan manajemen risiko kredit: 

1. Kebijakan yang bertujuan untuk membatasi atau mengurangi risiko kredit. Yang termasuk 

dalam jenis pertama adalah kebijakan pada konsentrasi dan pemaparan besar, diversifikasi, 

pinjaman kepada pihak terkait, dan kelebihan pemaparan. 

2. Kebijakan yang bertujuan mengklasifikasikan aset dengan cara mengevaluasi kolektabilitas 

portofolio instrument kredit secara berkala. 

3. Kebijakan yang bertujuan untuk kerugian provisi atau kebijakan dalam menciptakan tunjangan 

pada tingkat tertentu untuk menyerap kerugian yang dapat diantisipasi.  

       Indikator yang seringkali digunakan untuk mengetahui risiko kredit berupa Non Performance 

Loans (NPL) (Haryanto, 2015). NPL yang besar menunjukkan risiko besar, bank dengan NPL yang 

besar cenderung tidak efisien. Besarnya NPL yang diperbolehkan Bank Indonesia saat ini adalah 

maksimal 5%. Semakin tinggi NPL suatu bank menunjukkan risiko yang semakin tinggi. 

Kebijakan Makroprudensial 

Menurut versi Working Group G-20 (2010), kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang 

ditujukan untuk meningkatkan ketahanan sistem keuangan dan untuk memitigasi risiko sistemik yang 

timbul akibat keterkaitan antar institusi dan kecenderungan institusi keuangan untuk mengikuti siklus 

ekonomi (procyclical) sehingga memperbesar risiko sistemik. 
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Instrumen Makroprudensial 

Pada dasarnya instrumen makroprudensial ditujukan untuk pertama, prosiklikalitas yang 

merupakan perilaku sistem keuangan yang mendorong perekonomian tumbuh lebih cepat ketika 

ekspansi dan memperlemah perekonomian ketika siklus kontraksi dan kedua, common exposure yang 

mana instrumen digunakan sebagai aturan kehati-hatian pada masing-masing institusi (perbankan) 

(Bruno dan Hyun, 2013). Instrumen makroprudensial digunakan untuk memitigasi tiga kategori dalam 

risiko sistemik, yaitu risiko-risiko yang ditimbulkan akibat pertumbuhan kredit yang terlalu kuat, 

risiko likuiditas dan risiko akibat arus modal masuk yang deras argumen (Angelini et al., 2012). 

Kebijakan Capital Buffer 

Capital buffer didefinisikan sebagai selisih lebih antara rasio kecukupan modal (CAR) yang 

dimiliki perbankan dengan persyaratan minimum modal perbankan yang diberlakukan regulator 

(Anggitasari, 2013). Capital buffer dapat menjadi pelindung yang dapat menyerap berbagai risiko 

yang mungkin muncul, jika financial distress cost dari modal yang rendah, serta biaya akses modal 

baru yang tinggi (Wong et al., 2010). CapitalBuffer merupakan selisih antara besarnya CAR bank 

dengan ketentuan CAR dari Bank Indonesia (8%) (Haryanto, 2015). Berdasarkan pentingnya 

permodalan bagi bank, maka bank tidak hanya berusaha untuk memenuhi ketentuan minimal CAR 

tetapi bank berusaha memperbesar CAR di atas minimum. CAR bank yang diatas minimum berfungsi 

apabila bank ingin memitigasi risiko dari siklus bisnis. Selisih antara ketentuan CAR atau rasio 

kecukupan modal minimum dengan CAR yang dimiliki bank (diatas ketentuan 8%) dikenal dengan 

Capital buffer. 

Bank dengan tingkat modal yang dekat dengan (atau dibawah) persyaratan modal minimum 

akan memilih untuk menambah modal mereka dan menurunkan tingkat risiko mereka, sedangkan 

bank-bank dengan capital buffer yang cukup besar akan meningkatkan tingkat risiko mereka sekaligus 

meningkatkan tingkat capital buffer mereka (Anggitasari 2013). Sebaliknya, bank dengan capital 

buffer yang tinggi akan mempertahankan capital buffer mereka dengan meningkatkan risiko ketika 

modal meningkat. Salah satu risiko perbankan adalah risiko kredit yang diproksikan dengan NPL 

dimana semakin tinggi NPL maka akan mengurangi modal pada perbankan. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Haryanto (2015) dan Lim (2011) menunjukkan bahwa Capital Buffer berpengaruh 

terhadap risiko kredit dan hasil penelitian Anggitasari (2013)secara simultanNPLberpengaruh positif 

tetapi tidak signifikan terhadap capital buffer. 

 

Kebijakan GWM LDR 

Giro Wajib Minimum (GWM) adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh bank 

dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia 
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sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK). GWM LDR (Loanto Deposit Ratio) 

merupakan simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro 

pada Bank Indonesia sebesar persentase dari DPK yang dihitung berdasarkan selisih antara LDR yang 

dimiliki oleh bank dengan LDR target (Purnawan, 2015). Tujuan diberlakukannnya istrumen GWM 

LDR adalah untuk meningkatkan ketahanan sektor perbankan dalam menghadapi berbagai risiko 

khususnya terkait dengan risiko kredit dan likuiditas, sehingga dapat mendukung stabilitas sistem 

keuangan sekaligus stabilitas moneter melalui penguatan peran intermediasi bank (Swaningrum, 

2014). Berdasarkan Bank Indonesia No.15/15/PBI/2013 tgl 24 Desember 2013 perhitungan GWM 

LDR ditetapkan dengan parameter kisaran LDR target adalah 78%-92%. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Purnawan (2015), Lim (2011) dan Tovar (2012) menunjukkan bahwa instrumen 

kebijakan makroprudensial berpengaruh secara efektif dalam mengurangi prosiklikalitas kredit namun 

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Swaningrum (2014), yang 

menunjukkan bahwa instrumen GWM LDR belum secara efektif mengatasi prosiklikalitas kredit. 

 

Suku Bunga (SBI) 

Suku bunga (SBI) merupakan tingkat suku bunga riil yang dikeluarkan olehBank Indonesia.Di 

Indonesia, tingkat Suku Bunga bank sentral di proksikan dengantingkat Suku Bunga Sertifikat Bank 

Indonesia atau SBI. Suku Bunga SBIadalah tingkat bunga SBI tahunan yang dikeluarkan tiap bulan. 

Tingkat bungaini diharapkan dapat mewakili tingkat bunga secara umum, karenakenyataannya tingkat 

bunga yang berlaku di pasar, fluktuasinya mengikutiSBI (Puspitasari, 2009). Suku bunga dapat 

menentukan tingkat risiko kredit.Berdasarkan hasil peepenelitian yang dilakukan olehDewi 

(2015)menunjukkan bahwa suku bunga (SBI) berpengaruh positif terhadap risiko kredit yang 

diproksikan dengan NPL.  

 

METODE PENELITIAN  

Populasi dalam penelitian ini adalah perbankan yang go public di Bursa Efek Indonesia. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Adapun kriteria yang 

digunakan: 1) Bank masih beroperasi hingga 2015. 2) Bank tersebut telah go public di Bursa Efek 

Indonesia sebelum tahun 2012. 3) Bank tersebut mempublikasikan laporan tahunan (annual report) 

yang lengkap selama periode 2012-2015. Berdasarkan teknik sampling tersebut maka jumlah 

perbankan yang masuk sampel sebanyak 29 perbankan.  

Sumber data yang digunakan data sekunder yang bersumber dari www.sahamok.com dan 

http:idx.co.id. jenis data berupa data kuantitatif, yang berupa data laporan keuangan tahunan, dan 

tingkat bunga SBI yang diperoleh dari http: bi.go.id. 

http://www.sahamok.com/
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Teknik analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda, dengan variabel bebas, Capital 

Buffer, GWM LDR dan SBI. Sedangkan variabel terikat adalah risiko kredit. Dimana risiko kredit 

diproksikan dengan NPL.  Adapun hasil analisis data dengan menggunakan regresi linier berganda 

diperoleh persamaan sebagai sebagai berikut: 

 

Y = 0.171 - 0,130X1 + 0,001X2+ 0,515X3 + e 

Dimana:  

Y  =  Risiko Kredit 

α  =  Konstanta 

β1 ... β3  = Koefisien regresidari X1 … X3 

X1 =  Capital Buffer 

X2 =  GWM LDR 

X3 =  SBI 

e  =  Error 

 

Hasil analisis regresi dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini. 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis penelitian ini rata-rata risiko kredit  perbankan yang diproksikan 

dengan NPL sebesar 2,5084 dengan NPL tertinggi sebesar 12,28dan terendah 0,20. Hal ini 

menunjukkan bahwa risiko kredit perbankan di Indonesia masih cukup stabil atau berada pada batas 

aman karena tidak melebihi batas ketentuan NPL yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu 5%. 

 

Pengaruh Capital Buffer terhadap Risiko Kredit 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial capital buffer berpengaruh signifikan 

terhadap risiko kredit perbankan di Indonesia dengan arah negatif. Hal ini menjelaskan bahwa semakin 

tinggi capital buffer maka risiko kredit yang diproksikan dengan NPL semakin rendah. Penelitian ini 

Tabel 1.1 Hasil Analsis Regresi  

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficient
s 

t Sig. 

95% Confidence 
Interval for B Correlations 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Zero-
order Partial Part 

Toleran
ce VIF 

1 (Consta
nt) 

.171 1.749  .098 .922 -3.294 3.636      

CB -.130 .053 -.225 -2.459 .015 -.235 -.025 -.205 -.226 -.223 .987 1.013 

GWML
DR 

.001 .002 .038 .412 .681 -.003 .004 .013 .039 .037 .992 1.008 

SBI .515 .251 .187 2.051 .043 .017 1.012 .165 .190 .186 .989 1.011 

a. Dependent Variable: 
NPL 
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menunjukkan bahwa capital buffer effektif dalam menurunkan  risiko kredit perbankan. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan Haryanto (2015) dan Lim (2011) yang  menunjukkan bahwa capital 

buffer berpengaruh terhadap risiko kredit. Capital buffer dapat menjadi pelindung/penyerap berbagai 

risiko yang mungkin muncul, jika financial distress cost dari modal yang rendah, serta biaya akses 

modal baru yang tinggi. Meskipun regulasi ini bermanfaat untuk keamanan dan kesehatan perbankan,  

pemerintah mewajibkan perbankan untuk menahan peningkatan karena dapat menjadi kendala terkait 

perilaku bank. 

Perbankan yang terlalu berlebihan dalam memelihara capital buffer justru akan sangat 

disayangkan karena, dapat mengurangi potensi bank dalam mengembangkan kreditnya sehingga 

mengurangi keuntungan yang akan didapatkan oleh perbankan. Sebaliknya jika perbankan memiliki 

capital buffer rendah maka dikhawatirkan bank tidak dapat menyerap berbagai risiko yang akan 

dihadapi termasuk risiko kredit yang memberikan dampak kerugian terhadap perbankan. Namun Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata capital buffer pada perbankan di Indonesia sebasar 

9,1649dengan Capital Buffer tertinggi sebesar 24,20 dan terendah 2,09. Hal ini dapat menjelaskan 

kondisi permodalan perbankan di Indonesia cukup efektif karena masih berada pada batas ketentuan 

dari BI yaitu sebesar 8% tanpa mengurangi keuntungan bank. Berdasarkan hal tersebut instrumen 

kebijakan makroprudensial Capital Buffer efektif dalam mengurangi risiko kredit perbankan di 

Indonesia tanpa mengganggu permodalan dalam mendapatkan keuntungan perbankan berdasarkan 

penelitian yang dilakukan pada periode 2012-2015.  

Risiko kredit perbankan diproksikan dengan NPL, dimana semakin tinggi NPL dapat 

mengurangi permodalan perbankan yang digunakan untuk menutupi kerugian, sehingga modal yang 

dimiliki oleh perbankkan akan mengalami penurunan. Jika permodalan (CAR) suatu perbankan 

semakin kecil atau mengalami penurunan maka capital buffer perbankan juga akan mengalami 

penurunan. Berdasarkan hal tersebut maka fungsi dari capital buffer sebagai pelindung perbankan 

dalam menghadapi risiko kredit tidak mampu melindunginya, sehingga bank akan mengalami 

kerugian yang cukup besar. Bank dengan tingkat modal yang dekat dengan (atau dibawah) persyaratan 

modal minimum akan memilih untuk menambah modal mereka dan menurunkan tingkat risiko mereka 

dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan mereka peroleh. Alasan perbankan meningkatkan 

CAR nya karena risiko kredit cenderung mengalami peningkatan seiring dengan lingkungan bisnis 

yang tidak stabil. 

 

Pengaruh GWM LDR terhadap Risiko Kredit 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial GWM LDR (Loan to Deposit Ratio) 

kurang efektif dalam menurunkan risiko kredit perbankan di Indonesia. Hal itu disebabkan karena 

perbankan lebih senang menyalurkan kredit yang memiliki risiko rendah. Hasil penelitian ini relevan 
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dengan Swaningrum (2014) yang menyatakan bahwa instrument kebijakan makroprudensial yaitu 

GWM LDR tidak berpengaruh dalam mengatasi risiko sistemikpada perbankan konvensional di 

Indonesia. Berbedadengan hasil penelitian yang dilakukanPurnawan (2015), Lim (2011) dan Tovar 

(2012) dimana GWM LDR berpengaruh terhadap risiko kredit. Alasan lain yang memungkinkan 

terjadinya perbedaan dalam hasil penelitian ini adalah perbankanmempunyai cara sendiri dalam 

menyerap risiko kreditnya, seperti dengan pembagian risiko gagal bayar dengan membagi kepada para 

investor dan pemegang saham. 

GWM LDR (Loan to Deposit Ratio) merupakan simpanan minimum yang wajib dipelihara 

oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia (BI) sebesar persentase tertentu dari 

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihitung berdasarkan selisih antara LDR yang dimiliki oleh bank 

dengan LDR target (78%-92%) berdasarkan peraturan Bank Indonesia.Kebijakan makroprudensial 

seperti penetapan GWM LDR sebagai instrumen kebijakan makroprudensial diperlukan untuk 

meningkatkan ketahanan sektor perbankan dalam mengahadapi berbagai risiko khususnya risiko 

terkait dengan risiko kredit dan likuiditas.Berdasarkan tujuan GWM LDR yaitu untuk mempengaruhi 

likuiditas dan mengatasi masalah risiko kredit perbankan namun jika GWM LDR perbankan terlalu 

tinggi ataupun terlalu rendah dari batas yang ditentukan oleh BI dapat mengurangi keuntungan 

perbankan dan menimbulkan tidak likuidnya suatu bank yang diikuti ketidak mampuan perbankan 

dalam mengatasi risiko kredit.Hasil penelitian menujukkan bahwa rata-rata GWM LDR perbankan di 

Indonesia sebesar 25,3127.Hal ini diharapkan perbankan dapat meningkatkan LDR yang masih kurang 

dari batas bawah yaitu sebesar 78% dan dapat menurunkan perbankan yang memiliki atau melebihi 

LDR batas atas sebesar 92%.Berdasarkan hasil penelitian instrumen kebijakan makroprudensial GWM 

LDR pada periode penelitian 2012-2015 kurang efektif dalam mengurangi risiko kredit perbankan di 

Indonesia. Namun GWM LDR perbankan harus tetap terjaga untuk menghindari terjadinya risiko 

kredit yang diproksikan dengan NPL. Jika GWM LDR tetap terjaga sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan oleh Bank Indonesia maka likuiditas perbankan juga akan terjaga, sehingga dapat 

menurunkan risiko kredit. 

Pengaruh suku bunga (SBI) terhadap Risiko Kredit 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial suku bunga yang diproksikan dengan 

SBI berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit perbankan di Indonesia.Hal ini menjelaskan bahwa 

SBI mampu dijadikan sebagai pelindung dari risiko kredit oleh perbankan di Indonesia.Penelitian ini 

menerima hipotesis yang menyatakan bahwavariabel makroekonomiSBIdapat secara efektif 

mengurangi risiko kredit perbankan di Indonesia.Hasil penelitian ini relevan dengan Dewi (2015) yang 

menyatakan bahwa adanya pengaruh positif variabel suku bunga SBI terhadap NPL. Hasil penelitian 

ini juga menunjukkan bahwa semakin tinggi suku bunga maka akan diikuti risiko kredit yang semakin 
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tinggipula. Berdasarkan hal tersebut faktor makroekonomi yaitu suku bungayang diproksikan dengan 

SBI memiliki pengaruh efektif dalam mengurangi risiko kredit perbankan di Indonesia berdasarkan 

penelitian yang dilakukan pada periode 2012-2015. 

Berdasarkan hasil penilitian menunjukkan bahwa suku bunga (SBI)dapat menjadi pelindung 

penyerap risiko kredit hal ini dapat dilihat dari suku bunga (SBI) yang merupakan suku bunga acuan 

bagi perbankan di Indonesia yang memiliki rata-rata 6,8275 dengan suku bunga tertinggi 7,54 pada 

tahun 2014 dan terendah sebesar 5,77 pada tahun 2012. Berdasarkan hal tersebut  menunjukkan bahwa 

suku bunga (SBI) yang merupakan varibel makroekonomi mampu menyerap risiko kredit pada 

perbankan di Indonesia.Jadi sebenarnya mengurangi risiko kredit pada perbankan di Indonesia tidak 

hanya dapat dikurangi oleh kedua instrumen kebijakan makroprudensial yaitu capital buffer dan 

GWM LDR saja namun terdapat faktor lain yang justru memiliki pengaruh yang cukup efektif yaitu 

faktor makroekonomisuku bunga (SBI). Jika dilihat dari nilai koeefisien beta suku bunga (SBI) 

memiliki pengaruh yang cukup besar 8,7% ini menjelaskan bahwa jika terjadi kenaikan terhadap suku 

bunga (SBI) maka risiko kredit juga akan meningkat. Karena suku bunga kredit yang tinggi dapat 

memberikan beban bagi kreditur dalam memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan kredit 

bermasalah atau kredit macet.  Berdasarkan hal tersebut perbankan diIndonesia perlu 

mempertimbangkan suku bunga (SBI) untuk dijadikan sebagai acuan dalam menyerap atau menguragi 

risiko kredit. 

 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian terkait dengan risiko kredit pada industri perbankan go public di Indonesia 

menunjukkan bahwa:  

1. Variabel Capital Buffer sebagai instrumen kebijakan makroprudensial efektif dalam mengurangi 

risiko kredit perbankan di Indonesia.  

2. GWM LDR sebagai instrumen kebijakan makroprudensial kurang efektif dalam  mengurangi 

risiko kredit perbankan di Indonesia. 

3. Variabel makroekonomi SBI  berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit. Hasil ini 

menunjukkan bahwa variabel makroekonomi SBI berpengaruh efektif dalam mengurangi risiko 

kredit perbankan di Indonesia. 

 

SARAN 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Pada penelitian ini belum semua instrumen kebijakan makroprudensial digunakan dalam menilai 

efektifitas kebijakan makroprudensial, sehingga disarankan pada penelitian selanjutnya dapat 
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menambah variabel instrumen tersebut. Periode penelitian hanya dilakukan selama 4 tahun, bagi 

penelitian selanjutnya dapat melakukan penambahan periode penelitian.  

2. Bagi Lembaga Perbankan 

Untuk menjaga ketahanan perbankan dari risiko kredit di Indonesia, Bank Indonesia selaku 

otoritas moneter harus mengupayakan kebijakan–kebijakan moneter yang tepat untuk menjaga 

stabilitas makro yang sering kali terjadi gejolak krisis global. Dengan demikian, risiko kredit 

perbankan akan diimbangi dengan kebijakan–kebijakan moneter yang stabil, sehingga 

mengurangi tekanan dari gangguan eksternal.  

3. Bagi industri perbankan, hendaknya lebih mengedapankan pada aspek kehati–hatian dalam 

penyaluran kredit, sehingga dapat meminimalisir risiko kredit yang tercermin dari menurunnya 

rasio NPL (Non Performing Loan). 
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