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BAB I  

 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Indonesia termasuk ke dalam negara yang mengalami perkembangan 

dan pembangunan ekonomi yang cukup pesat. Perkembangan dan pembangunan 

ekonomi suatu negara sangat bergantung pada pertumbuhan dinamis yang 

merupakan sebuah kontribusi nyata dari sektor perbankan. Dalam perkembangan 

dan pembangunan yang terjadi pada sektor perbankan dapat memberikan banyak 

kontribusi dalam menciptakan pembangunan suatu negara. Keberadaan sektor 

perbankan sebagai subsistem dalam perekonomian suatu negara memiliki peran 

cukup penting, bahkan dalam kehidupan masyrakat modern sehari-hari sebagaian 

besar melibatkan jasa dari sektor perbankan. Hal tersebut dikarenakan sektor 

perbankan memiliki fungsi utama sebagai perantara antara pemilik modal dan 

pengguna dana. Melalui sebuah bank dapat dihimpun dana dari masyarakat dalam 

berbagai bentuk simpanan,  selajutnya dari dana yang telah terhimpun tersebut, oleh 

bank akan disalurkan kembali dalam bentuk pemberian kredit kepada sektor bisnis 

ataupun pihak lain yang membutuhkan dana.  

Menurut Taswan (2010:6) 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 kemudian disalurkan kepada pihak yang kekurangan dana (deficit unit) 
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melalui penjualan jasa keuangan sehingga nantinya dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan suatu negara dapat 

diwujudkan dengan adanya pertumbuhan dalam sektor kredit.  

Penyaluran kredit pada bulan Oktober 2017 yang diakses melalui situs 

sindo.com tercatat sebesar Rp. 4.588,5 triliun atau meningkat sebesar 8% 

dibandingkan pada bulan sebelumnya sebesar 7,7% dari Rp. 4.570,1 triliun. 

Peningkatan pertumbuhan kredit ini didorong oleh pertumbuhan kredit modal kerja 

dan kredit konsumsi. Kredit modal kerja (KMK) mengalami peningkatan dari 7,5% 

pada September 2017 menjadi 8,1% menjadi Rp. 2.122,1 triliun. Demikian juga 

dengan pertumbuhan kredit konsumsi (KK) yang meningkat dari 9.9% pada bulan 

september 2017 menjadi 10,2% dengan nominal sebesar Rp. 1.338,5 triliun. 

Sementara kredit investasi (KI) pada bulan Oktober 2017 tercatat 

sebesar Rp. 1.127,9 triliun atau naik 5,5% tumbuh stabil dibandingkan bulan 

sebelumnya. Akselarasi pertumbuhan KMK didorong oleh pertumbuhan kredit 

yang disalurkan kepada sektor industri pengolahan dan sektor perdangan, hotel, dan 

restoran yang masing-masing tumbuh meningkat dari 6,9% dan 3% menjadi sebesar 

7,6% dan 5,5% dengan posisi masing-masing mencapai Rp. 543 triliun dan Rp. 

771,4 triliun.  

Penelitian ini menggunakan teori signal yang menyatakan adanya 

dorangan yang dimiliki oleh para manajer untuk memberikan informasi kepada 

pihak eksternal atau investor mengenai perusahaan melalui sinyal dalam pelaporan 

laporan keuangan perusahaan. Hubungan teori sinyal dalam penelitian ini adalah 
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peran dorongan manajer khususnya manajer kredit memberikan pengaruh terhadap 

variabel penyaluran kredit kepada pihak debitur.  

Dana pihak ketiga (DPK) adalah pangsa pasar dana pihak ketiga yang 

dihimpun oleh masing-masing bank secara individu. Semakin tinggi rasio ini maka 

semakin baik tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. 

Adapun dana pihak ketiga diperoleh dengan menjumlahkan giro, tabungan, dan 

deposito.    

Sumber dana terbesar yang dapat diandalkan oleh bank adalah dana 

yang dihimpun dari masyrakat yang disebut dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). 

Kegiatan bank setelah menghimpun dana dari masyarakat luas adalah menyalurkan 

kembali dana tersebut kepada masyrakat yang membutuhkannya baik dalam bentuk 

pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit. DPK memiliki kontribusi terbesar dari 

beberapa sumber dana sehingga jumlah DPK yang berhasil dihimpun oleh suatu 

bank mempengaruhi kemampuannya dalam menyalurkan kredit. Apabila DPK 

yang dihimpun meningkat maka jumlah kredit yang disalurkan juga akan 

meningkat. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Bernanke dan 

Blinder (1988) yang menjelaskan bahwa penawaran kredit oleh perbankan 

dipengaruhi oleh jumlah DPK. 

Menurut Anisa, dkk (2017) menyatakan Dana Pihak Ketiga (DPK) 

merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan 

ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai kegiatan operasinya dari sumber 

dana ini. Pencairan dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan 

dengan sumber lainnya dan pencairan dana ini paling dominan. Sumber Dana Pihak 
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Ketiga (DPK) dapat dilakukan dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan 

deposito.  

Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) digunakan untuk mengukur 

kemampuan bank tersebut mampu membayar hutang-hutangnya dan membayar 

kembali kepada deposannya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang 

diajukan. Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit 

yang diberikan terhadap terhadap dana pihak ketiga. Besarnya jumlah kredit yang 

disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu 

menyalurkan kredit sementara dana yang terhimpun banyak maka akan 

menyebabkan bank tersebut rugi.  

Menurut Sheny,dkk (2013) menyatakan bahwa rasio Loan to Deposit 

Ratio (LDR) digunakan untuk melihat likuiditas yang ditunjukkan dari deposito 

berjangka, giro, dan tabungan yang digunakan memenuhi permohonan pinjaman 

kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio 

yang digunakan untuk mengetahui sebesar besar kemampuan bank dalam 

membayar kembali kewajibannya kepada nasabah yang telah memberikan dananya 

untuk ditanamkan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber 

likuiditas. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Anisa (2017), Sheny (2013), 

dan Saryadi (2013) menunjukkan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh 

signifikan positif terhadap penyaluran kredit.  

Kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan 

pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh 

kegiatan operasi bank ditunjukkan oleh rasio permodalan CAR (Capital Adequacy 
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Ratio). Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya financial yang 

dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi 

kerugian yang diakibatkan oleh penawaran kredit. CAR yang tinggi mencerminkan 

stabilnya jumlah modal dan rendahnya risiko yang dimiliki oleh bank sehingga 

memungkinkan bank untuk bisa lebih banyak menyalurkan kredit. Dengan kata lain 

hubungan CAR dan kredit adalah searah, besarnya nilai CAR akan meningkatkan 

kepercayaan diri perbankan dalam menyalurkan kredit.  

Bank Indonesia (2012) menyatakan bahwa rasio kecukupan modal bank 

CAR (Capital Adequacy Ratio) tercatat jauh diatas batas minimum 8%. Dilihat dari 

struktur permodalan, terutama modal bank yang bersumber dari ekuitas. Dengan 

struktur permodalan bank yang lebih didominasi oleh modal inti diharapkan 

ketahanan bank dalam menyerap risiko yang muncul dari kegiatan usaha bank atau 

perubahan lingkungan bisnis bank menjadi lebih baik. Menurut Agus (2012) 

manyatakan bahwa CAR (Capital Adequacy Ratio) adalah rasio yang 

memperhitungkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko 

(kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana 

modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar 

bank, seperti masyarakat, pinjamin, dan lain-lain. Hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan Galih (2014), CAR berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit. 

Susan,dkk (2014) serta Saryadi (2013), CAR tidak berpengaruh terhadap 

penyaluran kredit, dan Agus (2012), CAR berpengaruh negatif terhadap penyaluran 

kredit.   
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Berdasarkan  pemaparan sebelumnya menjelaskan bahwa setiap 

perusahaan baik perbankan maupun tidak, dalam mengembangkan kinerjanya dan 

memutuskan penyaluran kredit tidak lepas dari variabel mikro dan rasio-rasio 

keuangan.   

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini diantaranya :  

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

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

?  

3. Apakah Capital Adequecy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap penyaluran 

kredit ?  

 

1.3  Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap penyaluran 

kredit.  

2. Untuk mengetahui pengaruh Loan to Deposit Ratio (DPR) terhadap penyaluran 

kredit.  

3. Untuk mengetahui pengaruh Capital Adequecy Ratio (CAR) terhadap 

penyaluran kredit.  
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1.4  Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi secara teoritis 

maupun praktis.  

 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan bahan 

pertimbangan dalam penyusunan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

penyaluran kredit.  

 

2. Manfaat Praktis  

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan refrensi yang cukup relevan 

untuk penelitian selanjutnya, serta hasil dari penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan sumbangan informasi dan pustaka bagi pihak yang memerlukan. 

 

1.5  Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I :  PENDAHULUAN  

Pada bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian serta 

sistematika penelitian.  

BAB II :  LANDASAN TEORI  

Pada bab ini diuraikan menganai tujuan pustaka yang menguraikan 

tentang peneliti terdahulu yang menjadi rujukan juga menjadi 

pembanding dengan penelitian ini. Selain itu berisi pula landasan teori 
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yang berkaitan dengan penyaluran kredit yang mendasari penelitian ini, 

kerangka pikiran serta hipotesis penelitian.  

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bab ini akan menjelaskan tentang rancangan penelitian, batasan 

penelitian, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel data dan 

metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan.   

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN dan ANALISIS DATA 

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai subyek penelitian 

dimana menjelaskan garis besar tentang populasi dari penelitian. 

Disamping itu pada bab ini juga menjelaskan mengenai analisis data 

seperti analisis deskriptif, pengujian hipotesis, analisis regresi dan 

pembahasan.   

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian yang berisikan jawaban atas 

rumusan masalah, keterbatasan penelitian, dan saran. Yang merupakan 

implikasi penelitian maupun bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

utamanya untuk penelitian selanjutnya.   

 


