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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kasus The Royal Bank of Scotland N.V (RBS Indonesia) merupakan 

salah satu berita yang menarik di dalam perbankan Indonesia. Kasus bank RBS 

Indonesia resmi mengakhiri bisnisnya pada tahun 2017 lalu di Indonesia 

dikarenakan kalah saing dalam menyalurkan kreditnya dengan bank-bank dalam 

negeri maupun luar negeri yang ada di Indonesia. Laporan keuangan bank yang 

bermarkas di Indonesia ini mencatat kerugian Rp 28,23 miliar dan pertumbuhan 

laba bank asing ini bertolak belakang dengan bisnis penyaluran kreditnya yang 

justru negatif 3,87 % di sepanjang tahun 2017. Terdapat perpindahan strategi yaitu 

menyalurkan kredit di segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Tetapi banyak 

bank asing yang belum memiliki kemampuan untuk menyalurkan kredit ke segmen 

tersebut. Sehingga, akan sangat sulit bersaing dengan bank 1emba, seperti PT Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang memang terkenal sebagai penyalur Kredit 

Usaha Rakyat (KUR). (Sari, E. V., 2017) 

Fenomena yang terjadi pada bank di Asia adalah berdasarkan 

pengalaman krisis moneter pada tahun 1997 yang melanda kawasan Asia termasuk 

Negara Indonesia dan Negara Singapura mengakibatkan krisis begitu besar 

sehingga banyak bank-bank di Indonesia maupun Singapura di likuidasi 

(pembubaran perusahaan dengan cara menjual aset perusahaan). Terhitung kurang 

lebih 16 bank yang ada di Indonesia yang di likuidasi. Negara Singapura tidak ada 

yang di likuidasi dikarenakan negara ini mampu menahan gejolak inflasi.Dampak 
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lain dari krisis tersebut adalah menurunnya kinerja neraca pembayaran, tekanan 

pada nilai tukar mata uang dan dorongan laju inflasi. Dampak-dampak yang terjadi 

pada krisis tersebut, berpengaruh kepada dunia usaha sebagai pelanggan atau 

customer utama perbankan. (Setiawan, 2017). Berdasarkan kasus dan fenomena 

tersebut, maka persaingan dunia perbankan di Indonesia maupun luar negeri kini 

mulai sengit. Hal ini terlihat dari persaingan perbankan dalam menarik nasabah 

untuk meningkatkan profitabilitas atau keuntungan dari suatu lembaga keuangan 

atau bisa disebut dengan bank.  

 

Gambar 2.1 

Perubahan Kurs Rupiah Terhadap Dollar  Pada Krisis Moneter tahun 

1997/1998 di Negara Indonesia 

 

Gambar 2.1 menjelaskan bahwa kurs pada krisis moneter tahun 

1997/1998 di Negara Indonesia mengalami kenaikan yang sangat drastis. 

Perubahan kurs rupiah terhadap US dollar dari Rp 2.350/dollar menjadi Rp 

16.800/dollar dengan peningkatan kurs sebesar 75.46%. Kenaikan ini 
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mengakibatkan dampak yang besar bagi suatu bank. Perubahan kurs ini bisa diatasi 

dengan cara menglikuidasi 16 bank yang ada di Negara Indonesia. 

 

Gambar 2.2 

Perubahan Kurs Dollar Singapura Terhadap US Dollar Amerika Pada Krisis 

Moneter tahun 1997/1998 di Negara Singapura 

Gambar 2.2 menjelaskan  bahwa kurs pada krisis moneter tahun 

1997/1998 di Negara Singapura mengalami kenaikan yang masih dalam kondisi 

normal. Kurs dari $ 1.63 pada tahun 1997 menjadi $ 1.66 pada tahun 1998 dengan 

peningkatan kurs sebesar 0.9%. Pada krisis moneter pada tahun 1997/1998 tidak 

menyebabkan dampak yang besar bagi bank di Negara Singapura. Negara ini dapat 

menstabilkan ekonomi negaranya sehingga tidak ada bank yang dilikuidasi.  

Menurut (Sari, G. N., 2013) bank adalah suatu lembaga keuangan yang 

berhubungan dengan dua belah pihak, yaitu pihak kekurangan dana dan pihak 

kelebihan dana. Bank juga menerima uang kas (cash) dari nasabah dalam bentuk 

tabungan, giro, dan deposito lalu uang kas tersebut dikembalikan dalam bentuk 
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kredit ke masyarakat atau nasabah yang bisa disebut juga dengan pemberian dana 

kredit atau penyaluran kredit (Pratiwi & Hindasah, 2014). Berdasarkan  Undang-

Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan (pasal 1 ayat 2) menyebutkan 

bahwa : 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat banyak”. 

Perbankan khusunya di era global, misalnya di Negara Singapura juga 

bersaing dengan antar negara  untuk mendapatkan profitabilitas yang tinggi dari 

bank-bank lainnya. Khususnya di dalam persaingan ASEAN. Peranan bank tidak 

pernah lepas dari masalah kredit. Besarnya total atau jumlah kredit yang didapatkan 

oleh kreditur akan menentukan profitabilitas atau keuntungan suatu bank. 

Keberadaan pemberian dana kredit, akan membantu masyarakat dalam keadaan 

keuangannya. Kredit menurut  Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998 tentang 

perbankan (pasal 1 ayat 10): 

”Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.  

Menurut (Barus & Lu, 2013) , jenis-jenis kredit berdasarkan penggunaan 

ada tiga, yaitu Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Investasi (KI) , dan Kredit 

Konsumsi (K-Kon). Kredit Modal Kerja (KMK) merupakan kredit jangka pendek 

untuk membiayai kebutuhan modal kerja dalam jangka satu tahun. Kredit Investasi 

(KI) merupakan kredit yang diberikan oleh bank untuk keperluan rehabilitas 

memperluas usaha dan mendirikan proyek yang baru, sedangkan Kredit Konsumsi 
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(K-Kon) adalah kredit yang diberikan oleh bank yang ditujukan untuk membiayai 

kebutuhan modal atau keperluan nasabah sehari-hari yang bersifat pribadi 

KMK ini dibagi menjadi dua, yaitu KMK-Revolving dan KMK-Einmaleg. 

KMK-Revolving adalah kredit jangka panjang yang menyalurkan dana kredit pihak 

bank terhadap debitur untuk memberikan fasilitas perpanjangan kontrak kredit 

secara otomatis, sedangkan KMK-Einmaleg merupakan kredit yang diberikan oleh 

pihak bank untuk satu kali perputaran usaha nasabah atau debitur dimana untuk 

jenis usaha yang berfluktuasi (tidak tetap) atau proyek. 

K-Kon dibagi menjadi tiga macam, yaitu Kredit Konsumer Jaminan 

Properti, Kredit Konsumer Jaminan Non Properti, dan Kredit Non-Tunai. Kredit 

Konsumer Jaminan Properti ditujukan untuk keperluan properti misalnya KPR 

(Kredit Pemilikan Rumah) dan KMG (Kredit Multi Guna). Sedangkan Kredit 

Konsumer Jaminan Non Properti ditujukan untuk keperluan kendaraan dan 

personal loan. Untuk Kredit Non-Tunai ditujukan untuk fasilitas pembukaan 

SKBDN dan Bank Garansi. 

Menurut (Heriyadi, 2012) dengan menyebarnya pemberian kredit akan 

menambah penerimaan pajak dari keuntungan dari para nasabah. Keberadaan 

pemberian dana kredit dapat digunakan sebagai pembangunan usaha baru atau 

perluasan usaha sehingga dapat memperluas tenaga kerja baru. Meningkatnya 

jumlah barang yang beredar, akan menambahkan devisa Negara terutama untuk 

produk - produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di 

dalam negeri dengan fasilitas kredit yang jelas akan menghemat devisa Negara 

tersebut. 
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Menurut (Murdiyanto, 2012) , DPK (Dana Pihak Ketiga) merupakan 

dana yang tersedia dalam jumlah banyak di masyarakat baik individu atau 

perorangan maupun badan usaha atau persereoan yang merupakan sumber dana 

terpenting dan terbesar dalam kegiatan operasional suatu lembaga keuangan atau 

bank. Bank dikatakan berhasil apabila mampu membiayai operasinya dari sumber 

dana dari individu maupun badan usaha. Menurut  hasil penelitian dari (Sari, N. M. 

J. & Abundanti, 2016) ,  (Siregar, 2016), (Murdiyanto, 2012) , (Sari, G. N., 2013), 

dan (Pratiwi & Hindasah, 2014) membuktikan bahwa DPK berpengaruh positif 

terhadap pemberian dana kredit. 

Bank Indonesia telah menentukan suatu kredit yang berkualitas menurut 

golongannya, ada lima golongan kualitas kredit yaitu ; Lancar (pas), Dalam 

Perhatian Khusus (special mention), Kurang Lancar (substandard), Diragukan 

(doubtful), dan Macet (Loss). Kredit dapat di kategorikan sebagai kredit lancar jika 

pembayaran dalam angsuran pokok dan bunga tepat waktu, memiliki mutasi 

rekening yang melakukan transaksi yang banyak atau rekening aktif, dan bagian 

dari kredit yang dijamin dengan agunan dari pihak penerima kredit adalah tunai 

(cash collateral). 

Golongan suatu kredit dapat dikategorikan dalam perhatian khusus 

(special mention) jika kredit tersebut dapat memenuhi ketentuan seperti adanya 

tunggakan pebayaran angsuran pokok dan bunga yang belum melampaui dari 

jangka waktu 90 hari, kadang-kadang terjadi cerukan bank, mutasi dari rekening 

pihak penerima kredit berstatus reklatif aktif, jarang terjadi pelanggaran terhadap 

kontrak yang sudah tertulis, dan didukung dengan pinjaman baru. Kredit kurang 

lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga 
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melampaui jangka waktu 90 hari, sering adanya cerukan bank, status mutasi 

rekening berfrekuensi rendah, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi 

pihak penerima kredit atau debitur, dan dokumen pinjaman atau agunan yang 

lemah. 

Kredit yang diragukan apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran 

pokok atau bunga yang telah melampaui jangka waktu 180 hari, adanya cerukan 

bank yang bersifat permanen, adanya kapitalisasi bunga, doumen hukum yang 

lemah baik untuk perjanjian kredit dan juga pengikat jaminan. Keberadaan 

tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui jangka 

waktu 270 hari, kerugian pada operasional ditutup dengan pinjaman baru, dan dari 

segi hukum, kondisi pangsa pasar, maupun jaminan tidak dapat dicairkan dalam 

jumlah nilai yang wajar bisa disebut dengan kredit macet. (Kasmir, 2012)  

CAR (Capital Adequacy Ratio) merupakan rasio permodalan yang 

menunjukkan kemampuan suatu lembaga atau bank dalam menyediakan dana untuk 

keperluan pengembangan usaha dan dapat menampung risiko kerugian dana yang 

diakibatkan oleh kegiatan operasi bank (kredit bermasalah). CAR menunjukkan 

sejauh mana penurunan aset suatu bank masih dapat ditutup oleh equity atau modal 

daribank yang tersedia, semakin tinggi CAR maka semakin baik kondisi sebuah 

bank. Menurut  (Sari, N. M. J. & Abundanti, 2016) dan (Sari, G. N., 2013) bahwa 

CAR berengaruh positif terhadap pemberian dana kredit. Tetapi menurut (Dou dkk, 

2018),  (Barus & Lu, 2013),  (Siregar, 2016),  (Murdiyanto, 2012), dan  (Pratiwi & 

Hindasah, 2014) menyatakan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap pemberian 

dana kredit. 
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ROA (Return On Assets) merupakan rasio yang dapat mengukur suatu 

kemampuan perbankan dalam menghasilkan profitabilitas atau keuntungan (bisa 

disebut laba) dengan cara membandingkan laba bersih dengan total aset yang 

dimiliki. Menurut  (Pratiwi & Hindasah, 2014), return on assets ini tidak 

berpengaruh terhadap pemberian dana kredit. Di sisi lain, menurut  (Akins, 2018) 

menyatakan bahwa return on assets berpengaruh positif terhadap pemberian dana 

kredit. 

LDR (Loan to Deposits Ratio) merupakan rasio yang dapat mengukur 

suatu kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau bisa 

disebut dengan likuiditas dengan membagi total kredit suatu bank terhadap total 

Dana Pihak Ketiga (DPK). Menurut (Akins, 2018) dan (Yuana, 2014) menyatakan 

bahwa LDR berpengaruh positif terhadap pemberian dana kredit. Sedangkan 

menurut (D’Ignazio & Menon, 2013) dan (Barus & Lu, 2013) menyatakan bahwa 

LDR berpengaruh negatif terhadap pemberian dana kredit. 

NPL (Non-Performing Loan) adalah suatu kredit bermasalah (bisa 

disebut dengan kredit macet) yang merupakan salah satu kunci untuk menilai 

kualitas kinerja suatu bank. Menurut  (Yuana, 2014) menjelaskan bahwa NPL 

berpengaruh negatif terhadap pemberian dana kredit. Tetapi menurut (Dou dkk, 

2018), (Sari, N. M. J. & Abundanti, 2016), (Barus & Lu, 2013), (Murdiyanto, 

2012), (Sari, G. N., 2013), dan  (Pratiwi & Hindasah, 2014) menjelaskan bahwa 

NPL berpengaruh negatif terhadap pemberian dana kredit. 

Berdasarkan fenomena yang ada, penulis tertarik untuk meneliti apakah 

DPK, CAR, ROA, LDR, dan NPL berpengaruh atau tidak terhadap pemberian dana 

kredit tidak hanya Negara Indonesia melainkan Negara ASEAN khususnya Negara 
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Singapura. Penulis ingin menggunakan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, 

Capital Adequacy Ratio, Return On Asset, Loan to Deposit Ratio dan Non 

Performing Loan Terhadap Pemberian Dana Kredit Perbankan di Negara 

Indonesia dan Singapura (Tahun 2013-2017)” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka 

perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah DPK berpengaruh terhadap pemberian dana kredit di Negara 

Indonesia? 

2. Apakah DPK berpengaruh terhadap pemberian dana kredit di Negara 

Singapura? 

3. Apakah CAR berpengaruh terhadap pemberian dana kredit di Negara 

Indonesia? 

4. Apakah CAR berpengaruh terhadap pemberian dana kredit di Negara 

Singapura? 

5. Apakah ROA berpengaruh terhadap pemberian dana kredit di Negara 

Indonesia? 

6. Apakah ROA berpengaruh terhadap pemberian dana kredit di Negara 

Singapura? 

7. Apakah LDR berpengaruh terhadap pemberian dana kredit di Negara 

Indonesia? 

8. Apakah LDR berpengaruh terhadap pemberian dana kredit di Negara 

Singapura? 
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9. Apakah NPL berpengaruh terhadap pemberian dana kredit di Negara 

Indonesia? 

10. Apakah NPL berpengaruh terhadap pemberian dana kredit di Negara 

Singapura? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan malah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

disimpulkan dari tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh DPK, CAR, ROA, LDR, dan NPL terhadap 

pemberian dana kredit selama periode 2013-2017 sesuai dengan masing-

masing data laporan keuangan tahunan dari Bank di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh DPK, CAR, ROA, LDR, dan NPL terhadap 

pemberian dana kredit selama periode 2013-2017 sesuai dengan masing-

masing data laporan keuangan tahunan dari Bank di Singapura 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi manajemen bank 

Dapat menjadi acuan yang baik bagi perusahaan atau bank untuk 

meningkatkan kinerja dari laporan. 

2. Bagi pemerintah 

Dapat menjadi panduan bagi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi bagi Negara dan alat pengendali moneter keuangan 
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3. Bagi nasabah 

Dapat menjadi panduan yang baik bagi nasabah untuk memilih bank 

untuk penyaluran dana kreditnya agar menghindari resiko-resiko yang 

biasanya terjadi 

4. Bagi masyarakat 

Dapat menambah ilmu perbankan tentang pemberian dana kredit dengan 

menggunakan metode regresi linear berganda 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini disusun agar memudahkan dalam 

pembahasan penelitian. Sistem penelitian ini sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini merupakan pembukaan dari proposal yang terdiri dari latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian serta sistematika penulisan proposal. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan topik dan 

diperoleh dari penelitian kepustakaan. Dalam bab ini, penulis 

menjelaskan tentang peneliti terdahulu, landasan teori, kerangka 

pemikiran, landasan teori dan hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran subjek penelitian, analisis 

data yang terdiri dari uji regresi linier beganda, uji t, serta pembahasan 

maupun teori-teori yang mengarah pada perumusan masalah, hipotesis 

penelitian, dan topik penelitian. 
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BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai gambaran dari subyek 

penelitian, analisis data dan pembahasan. Bab ini bertujuan untuk 

memaparkan hasil pengujian dari penelitian yang telah dilakukan oleh 

penelliti. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai simpulan, keterbatasan dan 

saran dari hasil penelitian ini. Bab ini bertujuan untuk memberikan 

motivasi kepada peneliti selanjutnya agar lebih menyempurnakan lagi 

penelitiannya dari penelitan sebelumnya.


