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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pembangunan nasional suatu negara dan bangsa mencakup di dalamnya 

pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi suatu negara salah satunya sangat 

tergantung pada perkembangan dan kontribusi sektor perbankan karena peran 

lembaga keuangan seperti perbankan sangat diperlukan untuk membiayai 

pembangunan ekonomi yang ada. Kinerja perekonomian Indonesia menjelang 

akhir 2014 ditandai dengan mulai terasa ketidak seimbangan antara nilai tukar 

Rupiah terhadap USD dan adanya pembangunan ekonomi dalam negeri yang 

penduduknya meningkat. Pelemahan ekonomi global dapat dilihat dari 

menurunnya harga komoditi sehingga berdampak pada nilai ekspor Indonesia 

yang mengakibatkan menurunnya nilai tukar Rupiah terhadap USD.  

 Pada Triwulan IV Tahun 2014 berdasarkan analisis yang dikeluarkan oleh 

Bank Indonesia dalam www.bi.go.id untuk BI Rate menyebutkan bahwa dampak 

krisis keuangan global pada sektor perbankan tercermin atas perubahan yang 

terjadi, sebelumnya pada bulan November 2013 sebesar 7,50 persen naik menjadi 

7,75 persen pada bulan November 2014, nilai ini memang tidak naik terlalu 

signifikan namun ini adalah langkah dari BI untuk mengimbangi nilai inflasi yang 

terjadi di akhir tahun dan sebagai antisipasi terjadinya depresiasi terhadap nilai 

tukar rupiah. Dari sisi simpanan pada bank (tabungan, deposito dan giro) sejak 

terjadinya krisis global pada tahun 2008, pemerintah kemudian mengeluarkan 
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Perpu No. 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang mengubah nilai 

simpanan yang dijamin oleh LPS menjadi Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) 

semula dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). 

 Kebijakan Bank Indonesia selain meningkatkan pembangunan ekonomi di 

masyarakat pada era modern, bank merupakan jantung dari perkembangan 

perekonomian suatu negara karena pembangunan suatu negara semuanya 

berhubungan dengan keuangan yang transaksinya dilakukan menggunakan jasa 

perbankan. Bank mempunyai peran yang kegiatan utamanya menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan lalu kemudian disalurkan kembali dalam 

bentuk kredit. Pemerintahan Jokowi-JK berencana menyatukan Anjungan Tunai 

Mandiri (ATM) antar bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di seluruh 

Indonesia usulan ini dikabarkan pada berita ekonomi okezone.com. 

Penggabungan ini bertujuan untuk menurunkan cost efficiency yang berujung 

pada penurunan bunga kredit perbankan sehingga akan berimbas pada penurunan 

suku bunga pinjaman yang dapat meningkatkan penyaluran kredit pada bisnis 

perbankan. 

 Sumber utama dari pendapatan bank berasal dari kegiatan penyaluran 

kredit dalam bentuk pendapatan bunga. Penyaluran kredit merupakan alokasi dana 

terbesar bagi dunia perbankan karena dapat memberikan keuntungan yang besar 

bagi bank, namun bank harus mempunyai perhatian yang khusus dalam 

menempatkan dana dalam bentuk kredit karena resiko yang dihadapi oleh bank 

dalam menyalurkan kredit juga besar. Semakin banyak kredit yang disalurkan 
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bank kepada nasabah maka potensi untuk adanya kredit yang bermasalah (kredit 

macet) juga semakin tinggi. 

 Penyaluran kredit dalam bentuk kegiatan bank mutlak dilakukan karena 

fungsi bank adalah sebagai intermediari yang mempertemukan kepentingan antara 

pihak-pihak yang kelebihan dana (surplus) dengan pihak-pihak yang kekurangan 

dana (defisit). Keuntungan bank itu sendiri diperoleh dari selisih antara harga jual 

dan harga beli dana setelah dikurangi dengan biaya operasional sehingga, 

penyaluran kredit dapat disebut sebagai mesin pencetak keuntungan bagi bank. 

Penyaluran kredit dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya seperti 

Dana Pihak Ketiga (DPK), CAR, NPL, dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia 

seperti yang sudah diteliti oleh Bella Anindita Apsari (2015) sedangkan LDR 

dapat mempengaruhi penyaluran kredit melalui penelitian Saryadi (2013).  

 Dana Pihak Ketiga yang dihimpun oleh bank digunakan untuk membiayai 

aktivitas bank sehari-hari serta aktivitas bank untuk menyalurkan kredit. Dana 

Pihak Ketiga dapat dihimpun dari nasabah tabungan, giro dan deposito. Semakin 

banyak dana yang dapat dihimpun dari masyarakat maka dana kredit yang dapat 

disalurkan juga semakin banyak. Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh pada 

besar kecilnya bunga simpanan, apabila bunga simpanan besar maka masyarakat 

akan banyak menyimpan dana pada bank dalam bentuk tabungan, giro atau 

deposito namun lain halnya dengan bunga kredit, apabila bunga kredit besar akan 

berdampak pada menurunnya minat masyarakat untuk mengajukan kredit. 

Perhatian terpenting dalam menyalurkan kredit bagi bank adalah permodalan 

karena memungkinkan bank menentukan besar atau kecilnya penyaluran kredit. 
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 Resiko yang ditimbulkan akibat dari penyaluran kredit dapat dikurangi 

dengan adanya modal. Menurut Dendawijaya (2005:121) Capital Adequacy Ratio 

(CAR) merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank 

yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank 

lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri disamping memperoleh dana dari 

sumber – sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman, dan 

sebagainya. Semakin tinggi tingkat CAR mengindikasikan bahwa bank telah 

mempunyai modal yang cukup baik dalam menunjang kebutuhannya serta 

menanggung resiko-resiko yang ditimbulkan termasuk di dalamnya resiko kredit. 

Dengan modal yang besar maka suatu bank dapat menyalurkan kredit lebih 

banyak, sehingga penyaluran kredit dapat meningkat. Bank juga mempunyai 

analisa lain yang dapat dipertimbang1kan dalam menyalurkan kredit selain CAR, 

yaitu menilai kebijakan dalam menilai kredit bermasalah dengan cara melihat 

rasio Non Performing Loan (NPL).  

 NPL mempunyai peranan 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 menetetapkan bahwa rasio kredit 

bermasalah adalah sebesar 5 persen. Kredit bermasalah bank tidak boleh melebihi 

peraturan yang ditetapkan jika bank melebihi ketetapan maka bank tersebut dapat 

dikatakan bank tidak sehat dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat. Tidak 

terlepas dari melihat rasio NPL, bank juga perlu mempertimbangkan rasio Load to 

Deposit Ratio (LDR) untuk melihat tingkat likuiditas yang ditunjukkan dari 

deposito berjangka, giro, tabungan yang digunakan untuk memenuhi permohonan 
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pinjaman kepada masyarakat. Perubahan tingkat penyaluran kredit juga 

terpengaruh oleh adanya tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI Rate). 

 Menurut Bank Indonesia, BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang 

mencerminkan sikap atau kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia 

dan diumumkan kepada publik. Konsep mengenai BI Rate sesungguhnya adalah 

sebagai kebijakan tingkat suku bunga sebagai instrumen operasinya. Pada 

triwulan IV tahun 2014 Bank Indonesia mengumumkan BI Rate sebesar 7,75 

persen hal ini berarti BI memberikan sinyal bahwa BI menginginkan tingkat suku 

bunga pasar berada di sekitar 7,75 persen. Dengan begitu maka BI Rate dapat 

mempengaruhi suku bunga kredit. Bank dapat menentukan besaran suku bunga 

kredit berdasarkan tingkat suku bunga yang sudah diumumkan oleh BI. 

 Penelitian ini mengacu pada penelitian Saryadi (2013) mengenai faktor–

faktor yang berpengaruh terhadap penyaluran kredit perbankan (studi pada bank 

umum swasta nasional devisa). Perbedaan mengenai penelitian sebelumnya juga 

terjadi dalam penelitian Greydi Nurmala Sari (2013) CAR berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap penyaluran kredit. Penelitian Billy Arma Pratama (2010) 

menghasilkan CAR dan NPL yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

penyaluran kredit perbankan. Penelitian mengenai tingkat suku bunga Bank 

Indonesia mempunyai beberapa perbedaan. Penelitian yang ditunjukkan oleh Billy 

Arma Pratama (2010) mengenai BI Rate berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap penyaluran kredit perbankan. 
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 Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat perbedaan yang terjadi atas 

penelitian terdahulu sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali 

dan diuji kebenarannya. Oleh karena itu penelitian ini akan menguji pengaruh 

Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan 

(NPL), Load to Deposit Ratio (LDR) dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia 

(BI Rate) terhadap penyaluran kredit. Penelitian ini dilakukan pada bank umum di 

Indonesia pada periode 2009 – 2014. 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka judul yang diambil adalah 

“Pengaruh Dana Pihak Ketiga, CAR, NPL, LDR dan Tingkat Suku Bunga Bank 

Indonesia Terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Umum Go Public di Indonesia 

Periode 2009 – 2014”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka masalah yang 

muncul dapat dirumuskan sebagai berikut : 

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

kredit? 

2. Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap penyaluran 

kredit? 

3. Apakah Non Performing Loan (NPL) berpengaruh terhadap penyaluran 

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

kredit? 

5. Apakah Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate) berpengaruh 

terhadap penyaluran kredit? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

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

terhadap penyaluran kredit. 

2. Untuk mengetahui apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh 

terhadap penyaluran kredit. 

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

terhadap penyaluran kredit. 

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

terhadap penyaluran kredit. 

5. Untuk mengetahui apakah Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate) 

berpengaruh terhadap penyaluran kredit. 



8 
 

 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian yang telah peneliti 

jelaskan sebelumnya, terdapat manfaat penelitian yang dapat diambil, diantaranya 

sebagai berikut : 

1. Bagi Pembaca 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada 

masyarakat umum agar dapat menambah wawasan, pengetahuan dan informasi di 

bidang perbankan sehingga dapat menjadi acuan dalam hal melakukan penelitian 

selanjutnya dan dapat mengambil informasi mengenai penyaluran kredit. 

2. Bagi Peneliti 

 Hasil penelitian ini merupakan penerapan ilmu yang sudah diperoleh 

selama masa perkuliahan dan diharapkan dapat menambah pengetahuan serta 

informasi yang terkandung dalam dunia perbankan di Indonesia. 

3. Bagi Perbankan, Pemerintah dan Badan Yang Terkait Perbankan 

 Hasil penelitian ini sebagai sarana informasi yang tepat dalam mengetahui 

bagaimana kinerja keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi, serta dapat 

dijadikan beberapa acuan dalam menetapkan strategi maupun kebijakan dalam 

dunia perbankan di Indonesia sehingga dapat melakukan kinerja yang terbaik bagi 

pembangunan ekonomi di Indonesia. 
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1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

 Sistematika penulisan skripsi ini dibuat untuk memudahkan pemahaman 

dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh 

peneliti. 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah 

yang mendasari diadakannya penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang penelitian 

terdahulu yang dijadikan acuan, landasan teori yang menjadi dasar 

dalam penulisan, kerangka pemikiran penelitian serta hipotesis 

penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, 

identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, 

populasi, sampel dan teknik pengambilan keputusan, data serta 

metode pengumpulan data. 
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BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran subyek penelitian dan 

analisis data dari hasil penelitian yang meliputi analisis deskriptif, 

pengujian hipotesis dan pembahasannya. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari penelitian yang 

merupakan jawaban atas rumusan masalah, keterbatasan penelitian 

dan saran untuk penelitian mendatang. 


