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Penelitian ini dilatar belakangi oleh Belum optimalnya penyaluran kredit pada Bank BRI 

(Persero) Tbk yang diakibatkan oleh terjadinya fluktuasi tingkat suku bunga kredit serta 

terjadinya peningkatan non performing loan (NPL) pada Bank BRI (Persero) Tbk. Adapun 

rumusan  masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaruh suku 

bunga kredit terhadap penyaluran kredit pada PT. Bank BRI (Persero) Tbk?; 2) Bagaimana 

pengaruh rasio kredit macet (NPL) terhadap penyaluran kredit pada PT. Bank BRI (Persero) 

Tbk?; 3) Bagaimana pengaruh suku bunga kredit dan rasio kredit macet (NPL) terhadap 

penyaluran kredit pada PT. Bank BRI (Persero) Tbk? 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

asosiatif dengan bentuk hubungan kausal. Sumber data dalam penelitian ini adalah annual 

report PT. Bank BRI (Persero) tbk yang diperoleh dari Galeri Investasi. Sedangkan untuk 

menganalisis data yang diperoleh, digunakan analisis regresi linier sederhana, analisis 

koefiesien korelasi, koefisien determinasi dan uji hipotesis (uji t) dan uji F.  

Hasil dari penelitian dan pengolahan data menunjukkan bahwa:  1) Tidak terdapat 

pengaruh suku bunga kredit terhadap penyaluran kredit pada pada PT. Bank BRI (Persero) Tbk  

yang terdaftar di BEI selama periode tahun 2013-2017 karena pengaruhnya tidak signifikan. 

Artinya tinggi rendahnya  suku bunga kredit tidak mempengaruhi penyaluran kredit; 2) Tidak 

terdapat pengaruh non performing loan (NPL) terhadap penyaluran kredit pada pada PT. Bank 

BRI (Persero) Tbk  yang terdaftar di BEI selama periode tahun 2013-2017 karena pengaruhnya 

tidak signifikan. Artinya tinggi rendahnya  non performing loan (NPL) tidak mempengaruhi 

penyaluran kredit; 3) Tidak terdapat pengaruh suku bunga kredit dan non performing loan 

(NPL) terhadap penyaluran kredit pada pada PT. Bank BRI (Persero) Tbk  yang terdaftar di 

BEI selama periode tahun 2013-2017 karena pengaruhnya tidak signifikan. Artinya tinggi 

rendahnya  suku bunga kredit dan non performing loan (NPL) tidak mempengaruhi penyaluran 

kredit. 
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