
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Suatu lembaga yang meningkatkan perkembangan ekonomi negara adalah 

perbankan. Menurut undang-undangNo. 10/1998 tentang perbankan menyebutkan 

bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan atau bentuk-bentuklainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

masyarakat. Peranan bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari 

masyarakat dengan memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor ekonomi pada 

pihak-pihak yang berkelebihan dananya dapat disimpan di bank berupa rekening 

giro, deposito dan tabungan sesuai dengan keperluannya masing-masing. 

Bank juga merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara 

keuangan (financial intermediary) antara pihak-pihakyang memiliki dana (surplus 

unit)dengan pihak-pihakyang memerlukan dana (deficit unit) serta sebagai 

lembagayang berfungsi memperlancar aliran lalu lintas pembayaran 

(Kasmir2012:84). Bank memainkan peran penting dalam memelihara kepercayaan 

masyarakat terhadap sistem moneter melalui kedekatan hubungannya dengan 

badan-badanpengatur dan instansi pemerintah.Bank memelihara kepercayaan 

masyarakat tersebut, pemerintah banyak mengeluarkan peraturan dibidang 

perbankan. Bank mendapatkan pendapatan keuangan melalui pemberian kredit 

dari masyarakat. Apabila semakin tinggi permintaan kredit yang dapat dipenuhi 
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oleh bank maka tidak menutup kemungkinan bank akan memperoleh keuntungan 

yang cukup besar dan laba usaha juga semakin meningkat.  

Kegiatan ekonomi masyarakat dan perekonomian suatu negara secara 

keseluruhan tidak bisa terlepas dari dunia perbankan.Peranan perbankan untuk 

memajukan perekonomian suatu negara dalam dunia modern ini sangatlah besar, 

dan disetiap perusahaan instasi baik pemerintah maupun swasta dalam kegiatan 

perekonomiannya tidak terlepas dalam menggunakan jasa bank, oleh karena itu 

bank dinilai dapat menguntungkan perekonomian mereka.Menurut laporan survei 

bank oleh PBI, bank memiliki beberapa bentuk penyaluran kredit dimana 

diantaranya yaitu Kredit Investasi (KI), Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit 

Konsumsi (KK), dan juga Kredit Usaha Rahyat (KUR). 

Gambar 1.1 

Perkembangan Kredit 

 

Menurut PBI tahun 2012, survei laporan keuangan perbankan 

pertumbuhan kredit selama tahun 2012 didominasi oleh penyaluran kredit pada 

sektor produktif, sementara kredit konsumtif cenderung menurun. Kredit modal 
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kerja tumbuh 23,21% (pertahun) dibandingkan dengan tahun sebelumnya 21.41%, 

sementara itu kredit investasi dan kredit komsutif mengalami penurunan 

dibandingkan pada tahun 2011, masing-masing sebesar 27,39% (pertahun) 

dibandingkan dengan 33.21%, dan sebesar 19,87% (pertahun) dari sebelumnya 

sebesar 24,21%. 

Stabilitas sistem keuangan dan fungsi intermediasi perbankan nasional 

sampai dengan triwulan I tahun 2013 tetap terjaga, meskipun ketidakpastian 

perekonomian dunia terus meningkat. Kinerja industri perbankan yang solid 

tercermin pada tingginya rasio kecukupan modal Capital Adequacy Ratio (CAR) 

yang mencapai 19,3% dan rendahnya rasio kredit bermasalah Non Performing 

Loan(NPL) gross sekitar 2%. Sementara itu, dana pihak ketiga yang berhasil 

dihimpun pada triwulan I 2013 mencapai Rp 3.164 triliun dengan tingkat 

pertumbuhan 16% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Selain itu, 

pertumbuhan kredit pada triwulan I 2013 sebesar 23,4% (pertahun) atau mencapai 

nilai Rp 2.749 triliun seperti yang dipublikasikan oleh BI tahun 2013. 
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Gambar 1.2 

Perkembangan CAR, NPL dan LDR 

 

Menurut laporan BI tahun 2012  nilai kredit investasi (KI) dan kredit 

modal kerja (KMK) semakin meningkat setiap tahunnya, namun pertumbuhannya 

semakin melambat jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2012. Pertumbuhan 

kredit investasi dan kredit modal kerja per triwulan I tahun 2013, masing-masing 

sebesar 25,5 persen (pertahun) dan 24,4 persen (pertahun). Penyaluran kredit 

perbankan kepada sektor-sektor produktif harus lebih ditingkatkan untuk 

mencapai kestabilan pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor pertanian, industri 

manufaktur dan infrastruktur. Sementara itu, kredit konsumsi (KK) pada triwulan 

I tahun 2013 tumbuh 20,4 persen (pertahun), atau mengalami peningkatan 

dibandingkan triwulan I tahun 2012. 
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Gaambar 1.3 

Pertumbuhan Kredit 

Berdasarkan sektor ekonomi, kredit investasi dan kredit modal kerja 

sebagian besar disalurkan kepada sektor-sektoryang berperan penting dalam 

pembangunan nasional,terutama di sektor perdagangan, hotel dan restoran serta di 

sektor industri pengolahan. Jika dirinci, diketahui bahwa 17,7%  kredit investasi 

disalurkan kepada sektor industri pengolahan serta 18,4% ke sektor perdagangan, 

hotel dan restoran. Di lain pihak, 25,6% kredit modal kerja disalurkan kepada 

sektor industri pengolahan serta 34% ke sektor perdagangan, hotel dan restoran 

seperti yang dilansir oleh BI dalam laporan pengawasan perbankan. 

Bank Indonesia pada laporan pengawasan perbankan juga melansir bahwa 

penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama triwulan I tahun 2013 mencapai 

sekitar Rp 5,552 triliun atau sekitar 15% dari target yang ditetapkan untuk tahun 

2013, yaitu sebesar Rp 37 triliun. Khusus untuk kinerja bulan februari 2013, 

realisasi penyaluran KUR mencapai 92,% dari target yang ditetapkan pada bulan 

yang bersangkutan, yaitu sebanyak Rp 6 triliun. Total KUR keseluruhan sejak 
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peluncurannya pada tahun 2007 mencapai hampir Rp 103,20 triliun. Jumlah 

debitur KUR pada periode yang sama bertambah sekitar 345 ribu debitur, dengan 

rata-rata nilai kredit per debitur sebesar Rp 16,08 juta. 

 

Grafik 1.4 

Perkembangan Kredit 

Secara keseluruhan, tingkat kredit macet (Non Performing Loan) KUR 

masih berada dibawah 5 persen, yaitu sebesar 3,7 persen. Hal ini menunjukkan 

bahwa pemanfaatan KUR sudah cukup optimal karena kondisi keuangan debitur 

(terdiri dari UMKM dan koperasi) yang semakin membaik.Selain itu, sebagian 

besar KUR disalurkan untuk UMKM dan koperasi di sektor perdagangan, restoran 

dan hotel (44,3% dari total volume 58,7% dari total debitur), sektor pertanian 

(14,4% dari total volume 16,7% dari total debitur), dan sektor lainnya (27,3% dari 

total volume 14,2% dari total debitur). 

Agenor P.R.J. Aizenman, dan A. Hoffmaister (2000) dalam studi 

literaturnya menyebutkan bahwa sebab-sebabmenurunnya penyaluran kredit 

perbankan kepada sektor swasta di Asia setelah krisis tahun 1997 masih 
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menimbulkan perdebatan di antara para ekonom. Sebagian ekonom berpendapat 

bahwa menurunnya penyaluran kredit perbankan disebabkan oleh ”credit crunch” 

yang menimbulkan fenomena credit rationing sehingga terjadi penurunan 

penawaran kredit oleh perbankan (supply side constraint). Penyaluran kredit oleh  

perbankan tidak hanya dipengaruhi oleh dana yang tersedia yang bersumber dari 

Dana Pihak Ketiga (DPK), tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi bank terhadap 

prospek usaha debitur dan kondisi perbankan itu sendiri seperti permodalan atau 

Capital Adequacy Ratio (CAR), jumlah kredit macet atauNon Performing 

Loans(NPL), profitabilitas atauReturn On Asset (ROA),Loan to Deposit Ratio 

(LDR)dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). 

Upaya untuk menghadapi kondisi seperti yang digambarkan di atas 

mengharuskan setiap perusahaan perbankan mengambil langkah 

antisipasi.Perusahaan perbankan dituntut menjadi lebih dinamis dalam berbagai 

hal termasuk meningkatkan kemampuan pelayanan dalam meraih kembali 

kepercayaan masyarakat yang selama ini menurun. Langkah strategis yang dapat 

dilakukan adalah dengan cara memperbaiki kinerja bank. Kinerja yang baik 

diharapkan mampu meraih kembali kepercayaan masyarakat terhadap bank 

tersebut atau sistem perbankan secara keseluruhan. 

Alat untuk melakukan penilaian penyaluran kredit yaitu melalui kinerja 

keuangan bank dengan penggunaan analisa ratio keuangan melalui penilaian 

terhadap faktor-faktor pengaruh DPK, NPL,CAR, ROA, LDR, dan BOPO 

terhadap penyaluran kredit perbankan. Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah seluruh 

dana yang berhasil dihimpun sebuah bank yang bersumber dari masyarakat luas 
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(Kasmir, 2000). Dalam UU Perbankan No. 10, Tahun 1998 dana yang dihimpun 

bank umum dari masyarakat tersebut biasanya berbentuk simpanan giro (demand 

deposit), simpanan tabungan (saving deposit), dan simpanan deposito (time 

deposit). Non Performing Loan(NPL) yaitu rasio ini menghitung tingkat kredit 

bermasalah bila dibandingkan dengan total kredit yang telah diberikan kepada 

pihak ketiga namun tidak termasuk kredit yang diberikan ke bank lain.Capital 

Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan 

modal yang dimiliki bank untuk menunjang aset yang menghasilkan risiko. 

Return On Asset(ROA) yaitu merupakan rasio yang menggambarkan tingkat 

efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. Rasio 

ROA ini digunakan untuk mengukur kemampuan dari manajemen bank dalam 

memperoleh laba secara keseluruhan.Loan to Deposit Ratio(LDR)merupakan 

rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan 

dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan, dan BOPO 

(Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) merupakan rasio efisiensi 

digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan 

biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti 

semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan. 

Penelitian ini bermaksud mengkaji lebih jauh mengenai pengaruh DPK, 

NPL,CAR, ROA, LDR, dan BOPO terhadap penyaluran kredit perbankan pada 

bank umum go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Menurut penelitian 

sebelumnya dari Saryadi (2013) menunjukkan beberapa variabel yang 

berpengaruh terhadap kemampuan bank menyalurkan kredit adalaha laba, CAR, 
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KAP, ROA, BOPO, Likuiditas, LDR, NPL, DPK, dan Bunga kredit. Kesepuluh 

variabel eksogen tersebut, hanya tujuh variabel yang berpengaruh terhadap 

kemampuan bank menyalurkan kredit yaitu variabel profit, KAP, 

ROA,LDR,NPL, DPK, dan Bunga Kredit. Namun dari ketujuh variabel yang 

berpengaruh pada kemampuan bank menyalurkan kredit variabel DPK dan 

variabel LDR. Pendapat penelitian lainnya oleh Dwi Fajar Febrianto (2009) 

menunjukkanbahwa dana pihak ketiga dan Loan Deposit Ratio (LDR) 

berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. Sedangkan Non 

Performing Loan (NPL), CapitalAdequacy Ratio (CAR), Return On Assets 

(ROA), dan beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. 

Penelitian ini menguji tentangpengaruh DPK, NPL, CAR, ROA, LDR 

dan BOPO terhadappenyaluran kredit.Penelitian ini diharapkan mampu 

membuktikan konsistensi variabel-variable penelitian yang digunakan oleh 

penelitian sebelumnya dan untuk memberikan temuan DPK, NPL, CAR, ROA, 

LDR dan BOPO terhadap penyaluran kredit.Karena penting untuk dipahami dan 

dipelajari lebih dalam mengenai pengaruh risiko kredit dan kecukupan modal 

tersebut maka dibuat penelitian dengan judul tentang “Pengaruh DPK, NPL, 

CAR, ROA, LDR dan BOPO TerhadapPenyaluran Kreditpada Bank 

UmumGo Publicyang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” 

 

 

 



10 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini dapat 

dirumuskansebagai berikut : 

1. Apakah DPK berpengaruh terhadap penyaluran kredit pada bank umun yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah NPL berpengaruh terhadap penyaluran kredit pada bank umun yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah CAR berpengaruh terhadap penyaluran kredit pada bank umun yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

4. Apakah ROA berpengaruh terhadap penyaluran kredit pada bank umun yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

5. Apakah LDR berpengaruh terhadap penyaluran kredit pada bank umun yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

6. Apakah BOPO berpengaruh terhadap penyaluran kreditpada bank umun yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh DPK, NPL, CAR, 

ROA, LDR dan BOPO terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Umum Go Public 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi Penyusun 

 Mendapatkan pengetahuan yang lebih mengenai pendanaan dari penyaluran 

kredit dalam suatu perbankan. 

b. Bagi Bank Umum 

 Pada Bank Umum ini akan mendapatkan masukan dan informasi tambahan 

yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penyaluran kredit. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Bisa sebagai reverensi untuk penelitian selanjutnya yang ingin melakukan 

penelitian lebih lanjut pada topik yang sama, sehingga dapat dijadikan sebagai 

bahan referensi. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Tinjauan pustaka memua penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian yang akan dilakukan penulis, landasan teori, kerangka 

pemikiran serta hipotesis penelitian. 
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BABIII METODE PENELITIAN  

  Dalam bab ini meliputi jenis dan sumber data, populasi dan sampel, 

metode pengumpulan data, definisi operasional dan metode analisis 

data. 

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran subyek penelitian dan analisis 

data yang memuat analisis deskriptif, analisis statistik, dan pembahasan 

penelitian. 

BAB V  KESIMPULAN 

  Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan 

saran. 

  

 


