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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia tergolong ke dalam negara yang mengalami perkembangan 

dan pembangunan ekonomi yang cukup pesat. Perkembangan dan pembangunan 

ekonomi disuatu negara sangat bergantung pada perkembangan dinamis yang 

merupakan sebuah kontribusi nyata dari sektor perbankan. Sesungguhnya dalam 

perkembangan dan pembangunan pada sektor perbankan dapat memberikan 

banyak kontribusi besar dalam menciptakan pembangunan suatu negara dan 

kehidupan bagi masyarakatnya. Kini semakin berkembangnya kehidupan 

masyarakat maka ditujukan untuk dapat mewujudkan perekonomian masyarakat 

yang lebih baik lagi, melalui transaksi-transaksi perekonomian pada suatu negara 

dengan peningkatan terhadap peran sektor perbankan dalam pengembangan 

produk jasanya. 

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun (1998) tentang 

perbankan, bahwasannya bank adalah suatu badan usaha yang memiliki 

kewenangan dalam menghimpun dana dari masyarakat yang biasanya berbentuk 

simpanan baik dana tunai maupun non-tunai, dan kemudian memiliki kewenangan 

dalam menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk-

bentuk lain yang ditujukan agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Dengan demikian, maka kegiatan utama bank adalah sebagai media perantara 
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dalam penghimpunan dan penyaluran dana dari pihak yang memiliki kelebihan 

dana (surplus unit) kepada pihak yang kekurangan dana (deficit unit). 

Menurut Taswan (2010:6) bahwa kegiatan usaha bank adalah dalam 

menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito, tabungan, dan juga 

simpanan lain yang dikelolah dari pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus 

unit) dan yang kemudian disalurkan kepada pihak yang kekurangan dana (deficit 

unit) melalui penjualan jasa keuangan sehingga nantinya dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan suatu negara dapat 

diwujudkan dengan adanya pertumbuhan dalam sektor kredit. 

Pengertian kredit menurut Siamat (2005:230) bahwa kredit merupakan 

penyedian uang untuk dihutangkan atau ditagihkan dan ditujukan untuk 

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dana antara bank dengan pihak 

lain yang mengharuskan peminjam untuk melunasi hutangnya dengan tambahan 

pemberian bunga. Pertumbuhan kredit yang baik secara langsung dapat membantu 

masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. 

Dana yang telah dihimpun dari masyarakat akan diolah oleh bank, 

salah satunya yaitu dengan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk 

pemberian kredit kepada sektor bisnis atau kepada pihak lain yang 

membutuhkannya. Sumber utama dari pendapatan bank yaitu didapatkan dari 

kegiatan penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank dalam bentuk pendapatan 

bunga, provisi, komisi, commitmen fee, supervision fee, appraisal fee, dan lain-

lain (Dendawijaya, 2005:23). Banyaknya dana yang dihimpun dari masyarakat 

secara langsung akan memberikan pengaruh kepercayaan masyarakat terhadap 
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bank. Sehingga, semakin banyak dana yang disalurkan kepada masyarakat dan 

semakin banyaknya dana masyarakat yang ada di bank maka akan menunjukkan 

semakin tingginya kepercayaan masyarakat dalam penyimpanan uangnya terhadap 

bank tersebut. Namun sebaliknya, jika semakin kecil dana masyarakat yang 

disalurkan kepada bank maka memberikan pengaruh bahwa kepercayaan terhadap 

bank semakin rendah. Menurut Taswan (2010:176) menjelaskan bahwa pencarian 

sumber dana akan relatif lebih mudah jika diperoleh langsung dari masyarakat 

dari pada jika dibandingkan diperoleh dari sumber lain, karena dana dari 

masyarakat tidak terbatas jumlahnya. 

Setiap kegiatan perkreditan dari bank kepada masyarakat harus 

dilandasi dengan adanya kepercayaan, karena menurut Taswan (2010:309), tanpa 

adanya kepercayaan maka tidak akan terjadi adanya pemberian kredit oleh bank 

atau sebaliknya tidak akan ada calon nasabah yang menyepakati penyaluran 

kredit. Hal ini disebabkan karena pemberian kredit atau penyaluran kredit 

memiliki nilai ekonomi yang sama dengan yang dipinjamkan yang kemudian akan 

dikembalikan oleh kreditur setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kesepakatan yang ada. 

Penyaluran kredit pada bank merupakan suatu bentuk dari kegiatan 

yang dilakukan oleh bank karena fungsi bank yaitu sebagai penyimpan dana atau 

penghimpun dana dari pihak yang memiliki banyak dana (surplus unit) dan 

kemudian menyalurkannya kepada pihak yang memerlukan dana (deficit unit). 

Setiap pihak bank harus memiliki indikator dalam proses penyaluran kredit agar 

dapat meminimalkan risiko kredit dengan cara menganalisis beberapa pengaruh, 
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diantaranya yaitu pengaruh dari Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy 

Ratio (CAR), dan Non Performing Loan (NPL)seperti yang sudah diteliti oleh 

Greydi (2013). Sedangkan Loan to Deposit Ratio (LDR) dapat mempengaruhi 

penyaluran kredit yang dibuktikan melalui penelitian I.G.A.N. Bagus (2014). 

Untuk Net Interest Margin (NIM) terhadap pengaruh penyaluran kredit diteliti 

oleh Lusia (2014). 

Bank umum pada umumnya dalam menyalurkan kreditnya 

berlandaskan pada faktor internal dan faktor eksternal yang ada pada bank. Faktor 

internal yang dimaksudkan yang ada pada bank yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) 

yang terdiri atas tabungan, giro, dan deposito dari masyarakat. Menurut Ismail 

(2010:43) Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana yang berasal dari 

simpanan giro, tabungan, dan deposito yang dihimpun oleh bank dari masyarakat 

yang meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Ketiga aspek dari Dana 

Pihak Ketiga (DPK) telah menjadi faktor utama dalam proses penyaluran kredit. 

Hal ini dikarenakan Dana Pihak Ketiga (DPK) dihimpun oleh bank yang 

kemudian digunakan untuk membiayai aktivitas bank sehari-hari serta aktivitas 

bank secara umum dalam menyalurkan kredit. Dalam bank yang terpenting untuk 

penyaluran kredit adalah permodalan, hal ini disebabkan karena modal yang 

dimiliki bank akan memungkinkan bank dalam menentukan besar atau kecilnya 

kredit yang disalurkan. 

Penawaran kredit yang dilakukan oleh bank bukan hanya dipengaruhi 

oleh sumber dana dari Dana Pihak Ketiga (DPK) tetapi juga dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor-faktor internal yang lain dalam dunia perbankan. Kredit yang 
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diberikan oleh bank kepada masyarakat terkadang juga tidak terlepas dari risiko 

ketidak lancaran pembayaran yang mampu mempengaruhi kinerja bank, yang 

biasanya disebut dengan kredit macet atau Noun Performing Loan. 

Kredit macet atau Noun Performing Loan (NPL) mempunyai peran 

penting dalam penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank karena adanya 

kebijakan yang sudah dibuat oleh BI dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 

15/2/PBI/2013, yang menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah adalah sebesar 5 

persen dari total masalah yang timbul terhadap penyaluran kredit. Kredit 

bermasalah pada bank tidak boleh melebihi peraturan yang ditetapkan jika bank 

melebihi ketetapan maka bank tersebut dapat dikatakan bank tidak sehat dalam 

menyalurkan kredit kepada masyarakat. Dengan adanya kebijakan yang telah 

dikeluarkan tersebut, maka dalam mengupayakan dan mengoptimalkan 

penyaluran kredit, kini Bank Indonesia akan memberikan disinsentif bagi pihak 

bank yang malas dalam memberikan kredit. Fenomena ini dimuat dalam website 

sindonews.com yang menyatakan bahwa Direktur Departemen Kebijakan Makro 

Prudential Bank Indonesia (BI) Yati Kurniati dan pihaknya akan memberikan 

disinsentif kepada perbankan yang malas dalam menyalurkan kredit, karena dari 

survei menemukan bahwa saat ini perbankan lebih cenderung menyalurkan kredit 

hanya kepada nasabah yang sudah mendapatkan kredit dan yang sudah pernah 

mengajukan kredit. Perlambatan data kredit ditandai dengan data pertumbuhan 

kredit perbankan hingga akhir kuartal pertama tahun 2016 yang hanya sebesar 

8,71% dan diperburuk pula dengan adanya peningkatan ratio kredit bermasalah 

atau NPL (Non Performing Loan) yang naik menjadi 2,83%. Hal-hal tersebut 
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inilah yang nantinya akan dikaji disinsentifnya karena perbankan lebih sering 

mengandalkan pendapatan nonbunga. 

Selain itu dalam mempertimbangkan penyaluran kredit, bank tidak 

terlepas hanya melihat dari rasio NPL namun juga perlu mempertimbangkan rasio 

Loan to Deposit Ratio (LDR) untuk melihat likuiditas yang ditunjukkan dari 

deposito berjangka, giro, dan tabungan yang digunakan untuk memenuhi 

permohonan pinjaman kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan Loan to Deposit 

Ratio (LDR) adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan bank dalam membayar kembali kewajibannya kepada nasabah yang 

telah memberikan dananya untuk ditanamkan dengan mengandalkan kredit yang 

diberikan sebagai sumber likuiditas (Dendawijaya, 2005:116). 

Jika melihat pengaruh terhadap penyaluran kredit lainnya, maka dapat 

dikaitkan dengan fenomena yang dipublikasikan dalam metrotvnews.com pada 10 

November 2016 yang menjelaskan bahwa penyaluran kredit di industri jasa 

keuangan masih terhambat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai lembaga jasa 

keuangan masih menghadapi tantangan dalam menjalankan fungsi intermediasi 

dalam menyalurkan kredit ke masyarakat. Hal ini tercermin dari pertumbuhan 

kredit perbankan per September 2016 yang tercatat sebesar 6,47 persen yang turun 

dari pertumbuhan kredit pada Agustus 2016 di level 6,83 persen. Turunnya 

pertumbuhan kredit tersebut didorong oleh adanya kredit dalam valuta asing 

sebesar 12,9 persen yang sejalan dengan kinerja eksternal yang masih dalam 

kategori menurun. Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad 

yang mengatakan bahwa kredit dalam rupiah masih dapat tumbuh cukup baik di 
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level 10,5 persen. Sementara itu, risiko kredit lembaga jasa keuangan terpantau 

menurun. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa rasio yakni, rasio Non Performing 

Loan (NPL) tercatat sebesar 3,10 persen yang turun dibandingkan posisi Agustus 

2016 sebesar 3,22 persen. Likuiditas dan permodalan lembaga jasa keuangan juga 

masih berada pada level yang baik. Sedangkan dalam Capital Adequacy Ratio 

(CAR) perbankan per September 2016 tercatat 22,6 persen yang turun 

dibandingkan per Agustus 2016 sebesar 23,26 persen. 

Siamat (2005:287) mengemukakan bahwa dalam hal meningkatkan 

kegiatan operasional pada suatu bank, maka harus memprioritaskan bagi suatu 

bank agar dapat memiliki permodalan yang banyak atau permodalan yang 

mencukupi dalam memfasilitasi kegiatan sehari-harinya. Hal ini dipicu dengan 

adanya pertimbangan bank dalam memberikan penyaluran kredit yang dilihat dari 

sisi permodalan. Dengan demikian, bank harus dapat mempertimbangkan 

mengenai pemberian atau penyaluran kredit dengan menggunakan rasioCapital 

Adequacy Ratio (CAR), rasio ini merupakan rasio permodalan yang dapat 

menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan 

pengembangan usaha (Ali, 2004). Sama halnya dengan Dendawijaya (2005:121) 

yang mengemukakan bahwa permodalan atau yang lebih sering diukur dengan 

menggunakan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kinerja bank 

yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh bank 

sebagai upaya untuk meningkatkan aktiva yang mengandung atau yang dapat 

menghasilkan risiko, misalnya penyaluran kredit. 
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Penawaran kredit yang dilakukan oleh bank bukan hanya saja 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diatas, melainkan juga melihat dan 

membandingkan dari seberapa besar kemampuan manajemen bank dalam 

mengelola aktiva produktifnya. Hal ini dapat dilihat dari rasio Net Interest Margin 

(NIM) yang merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya dengan tujuan untuk dapat 

menghasilkan pendapatan bunga bersih. Net Interest Margin (NIM) menunjukkan 

seberapa besar kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan dari bunga 

dengan melihat kinerja bank dalam menyalurkan kredit. 

Banyak penelitian yang membahas mengenai penyaluran kredit 

perbankan, namun ternyata masih ditemukan research gap atau perbedaan dari 

hasil penelitian terdahulu. Dalam hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Niteriasihani, dkk (2016) dan Martin, dkk (2014) menyatakan bahwa CAR 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Sulistya dan Wirakusuma (2013) dan Pratiwi 

(2014) menyatakan bahwa CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

penyaluran kredit, namun penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Wirathi (2014) 

dan Pujiati, dkk (2013) menyatakan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan 

terhadap penyaluran kredit. Hasil yang berbeda juga ditemukan dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Niteriasihani, dkk (2016) dan Martin, dkk (2014) 

menyatakan bahwa NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran 

kredit. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pujiati, dkk (2013) menyatakan 

bahwa NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. 
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Berdasarkan adanya research gap atau perbedaan pada hasil penelitian 

terdahulu tersebut maka memunculkan alasan peneliti dalam melakukan penelitian 

ini dikarenakan masih terdapat beberapa perbedaan yang terjadi diantara 

penelitian terdahulu sehingga kini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

kembali dengan menguji kebenarannya. Alasan dalam memilih perusahaan 

perbankan swasta devisa nasional dikarenakan perusahaan tersebut merupakan 

perusahaan yang dapat melakukan transaksi valuta asing (valas), sehingga jika 

dikaitkan dengan berita dalam prokal.com pada 16 November 2016 mengenai 

kelompok valas yang dapat menghambat laju pertumbuhan kredit. Hal ini 

diungkapkan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad yang 

menjelaskan bahwa terdapat adanya pengaruh dari melambatnya laju 

pertumbuhan kredit yang didorong dari besarnya koreksi pada kredit dalam valuta 

asing (valas), sehingga dapat mempengaruhi kredit dalam rupiah yaitu sebesar 

10,5 persen. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian dengan menguji 

pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Loan to Deposit Ratio (LDR), Capital 

Adequacy Ratio (CAR), danNon Performing Loan (NPL) terhadap pengaruh 

penyaluran kredit. Pada beberapa penelitian mengenai penyaluran kredit masih 

dirasa kurang dalam penggunaan variabel Net Interest Margin (NIM) sebagai 

variabel independennya. Oleh sebab itu, peneliti ingin menguji mengenai Net 

Interest Margin (NIM) terhadap pengaruh penyaluran kredit. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin mencoba 

melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Loan to 

Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan 
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(NPL), Net Interest Margin (NIM) Terhadap Penyaluran Kredit Pada Perusahaan 

Perbankan Swasta Devisa Nasional yang Terdaftar di Bank  Indonesia Periode 

2011-2015”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 

muncul dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap penyaluran 

kredit pada perusahaan Perbankan Swasta Devisa Nasional? 

2. Apakah Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap 

penyaluran kredit pada perusahaan Perbankan Swasta Devisa 

Nasional? 

3. Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap 

penyaluran kredit pada perusahaan Perbankan Swasta Devisa 

Nasional? 

4. Apakah Non Performing Loan (NPL) berpengaruh terhadap 

penyaluran kredit pada perusahaan Perbankan Swasta Devisa 

Nasional? 

5. Apakah Net Interest Margin (NIM) berpengaruh terhadap penyaluran 

kredit pada perusahaan Perbankan Swasta Devisa Nasional? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh 

terhadap penyaluran kredit pada perusahaan Perbankan Swasta Devisa 

Nasional. 

2. Untuk mengetahui apakah Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh 

terhadap penyaluran kredit pada perusahaan Perbankan Swasta Devisa 

Nasional. 

3. Untuk mengetahui apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) 

berpengaruh terhadap penyaluran kredit pada perusahaan Perbankan 

Swasta Devisa Nasional. 

4. Untuk mengetahui apakah Non Performing Loan (NPL) berpengaruh 

terhadap penyaluran kredit pada perusahaan Perbankan Swasta Devisa 

Nasional. 

5. Untuk mengetahui apakah Net Interest Margin (NIM) berpengaruh 

terhadap penyaluran kredit pada perusahaan Perbankan Swasta Devisa 

Nasional. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan serta tujuan penelitian yang telah dijelaskan 

sebelumnya, terdapat manfaat penelitian yang dapat diambil, diantaranya sebagai 

berikut : 
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1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk melatih kemampuan 

penulis dalam hal melakukan penelitian serta menganalisis masalah-masalah 

sesuai dengan penerapan ilmu yang sudah diperoleh selama masa perkuliahan dan 

diharapkan dapat menambah pengetahuan serta informasi yang terkandung dalam 

dunia perbankan di Indonesia. 

2. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan tambahan 

wawasan kepada masyarakat umum agar masyarakat umum dapat memperoleh 

tambahan wawasan serta pengetahuan mengenai informasi pada bidang perbankan 

sehingga dapat menjadi acuan dalam hal melakukan penelitian selanjutnya dan 

dapat mengambil informasi mengenai penyaluran kredit. 

3. Bagi Pemerintah dan Perbankan 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan sarana 

informasi yang tepat mengenai kinerja keuangan dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Serta dapat pula dijadikan sebagai acuan dalam dunia 

perbakan di Indonesia untuk melakukan kinerja yang terbaik bagi pembangunan 

ekonomi di Indonesia. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini dibuat untuk memudahkan pemahaman serta 

memberikan gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh 

peneliti : 



13 
 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan mengenai uraian tentang 

latar belakang masalah, rumusan masalah yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan mengenai hasil 

penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, landasan teori 

yang berkaitan dengan topik penelitian, kerangka pemikiran teoritis yang 

berkaitan dengan variabel-variabel yang digunakan, dan hipotesis penelitian untuk 

menguji mengenai penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi metode penelitian yang menjelaskan mengenai metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian, meliputi rancangan penelitian, batas 

penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, 

penentuan populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, penggunaan sumber 

data dan metode pengumpulan data, serta metode teknik analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini berisi gambaran mengenai subyek penelitian dan analisis data 

yang menjelaskan mengenai gambaran kriteria sampel dan jumlah sampel yang 

digunakan serta analisis data dari masing-masing pengujian yang dilakukan. 
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BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi penutup yang menjelaskan mengenai kesimpulan dari 

penelitian, keterbatasan yang dialami saat melakukan penelitian, serta saran yang 

diberikan untuk perbaikan pada penelitian selanjutnya. 


