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ABSTRAK  
Kredit merupakan pendapatan bank yang terbesar. Kredit juga mengandung risiko. Risiko ini 
terjadi apabila kredit yang diberikan bank mengalami keterlambatan atau kesulitan dalam 
membayar angsuran bunga dan pinjaman pokok. Ini akan membuat bank mengalami loan 
losses. Loan losses yang terus terjadi dapat mempengaruhi solvabilitas bank. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan kredit mempengaruhi loan 
losses, interest income dan solvabilitas bank umum swasta nasional non devisa.  
Metode penelitian ini yaitu kuantitatif. Penelitian ini meneliti sepuluh variabel. Sampel 
penelitian ini adalah bank-bank umum swasta nasional non devisa dari tahun 2003 sampai 
tahun 2007. Delapan variabel tersebut dihitung dengan rumus masing-masing variabel. 
Kemudian dilakukan regresi linier berganda sebanyak tiga kali karena ada tiga model regresi.  
Hasil dari uji t regresi pertama yaitu pertumbuhan kredit berpengaruh positif signifikan dan 
loan losses

t-1 
berpengaruh positif signifikan terhadap loan losses. Equity asset berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap loan losses. Size berpengaruh negatif tidak signifikan. Pada 
regresi yang kedua hasil dari uji t yaitu equity asset, dan size berpengaruh positif tidak 
signifikan terhadap Δ relative interest income. Pertumbuhan kredit berpengaruh negatif 
signifikan terhadap Δ relative interest income. Pada regresi yang ketiga hasil dari uji t yaitu 
pertumbuhan kredit berpengaruh positif signifikan terhadap Δ equity asset sedangkan size 
berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Δ equity asset. Uji normalitas ketiga model 
regresi menyatakan data berdistribusi normal. Uji heterokedasitas dan uji autokorelasi juga 
menyatakan bahwa data tidak mengalami heterokedasitas dan autokorelasi.  
Kata kunci : Kredit, loan losses, interest income, solvabilitas, equity to total asset ratio, bank 
umum swasta nasional non devisa 
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