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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Suatu lembaga yang meningkatkan perkembangan ekonomi negara adalah 

perbankan. Bank merupakan lembaga keuangan yang memliki peranan penting 

dalam  perekonomian suatu negara. Peranan bank sangat besar dalam memajukan 

perekonomian negara. Disamping itu bank juga merupakan lembaga perantara 

keuangan antara pihak masyarakat yang kelebihan dana dan kekurangan dana.   

Dalam dunia modern saat ini, hampir semua sektor di berbagai kegiatan 

menggunakan keuangan menggunakan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan 

masa yang akan datang kita tidak akan lepas dari dunia perbankan baik lembaga 

atau perorangan. Saat ini dunia perbankan di Indonesia menghadapi tantangan 

yang cukup besar dan kompleks, baik tantangan global maupun tantangan dalam 

negeri. Demi menciptakan daya saing yang tinggi, maka tantangan tersebut harus 

dihadapi dan disikapi. Salah satu upaya perbankan dalam menciptakan daya saing 

yang tinggi yaitu dengan menyalurkan kredit. Diantara berbagai aktivitas 

operasional bank, jasa pembiayaan atau penyaluran kredit memiliki peranan yang 

cukup penting (Adnan, Ridwan dan Fildzah, 2016). 

Penyaluran kredit merupakan salah satu aktivitas bank umum yang paling 

utama dalam menghasilkan keuntungan (Sari, 2013). Kredit yang disalurkan oleh 

bank akan memberikan keuntungan atau laba bagi bank, dimana laba tersebut 

dapat diperoleh dari jumlah selisih antara bunga simpanan dana yang berasal dari 
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nasabah atau pihak ketiga yang menyimpan dananya di bank dengan bunga yang 

berasal dari nasabah atau pihak ketiga selaku debitur. Disisi lain penyaluran kredit 

juga dapat menimbulkan risiko kredit bagi bank. Risiko kredit yaitu terjadinya 

kredit bermasalah (kredit macet) dimana debitur tidak mampu mengembalikan 

dana yang telah diberikan oleh bank. Kelancaran dalam pengembalian pinjaman 

beserta bunganya merupakan kewajiban bagi debitur, dengan begitu pengembalian 

tersebut tidak akan mengganggu kegiatan operasional bank. Penyaluran kredit 

juga merupakan sumber investasi utama dari suatu negara yang berkembang. 

Fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

mengalokasikannya kembali untuk masyarakat. Dalam hal ini jika tingkat 

pengembalian rendah maka akan berdampak terhadap operasional bank terutama 

dalam hal penyaluran kredit.  

Indonesia termasuk negara yang pernah mengalami kenaikan dan 

penurunan dalam pertumbuhan bank, seperti pada tahun 1997 saat terjadinya 

krisis moneter yang diawali dengan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar 

Amerika Serikat yang telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian. Selain itu 

hilangnya kepercayaan, tingkat suku bunga yang lebih tinggi, tingginya utang luar 

negeri, peningkatan kredit bermasalah (non performing loan) dan melemahnya 

rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio) yang  menjadi penyebab 

penurunan perekonomian disektor perbankan. Hal ini ditandai dengan banyaknya 

bank yang bermasalah di Indonesia dan ditutup oleh pemerintah untuk 

menghindari kemungkinan yang lebih buruk. Namun sejak terjadinya krisis 1997 
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perbaikan serta penguatan kinerja dan stabilitas ekonomi perbankan di Indonesia 

terus dilakukan. 

Secara umum, setiap tahunnya tingkat penyaluran kredit oleh bank terus 

meningkat. Peningkatan ini dapat dilihat  pada tahun 2015, dimana penyaluran 

kredit oleh perbankan di Indonesia secara umum mencapai Rp 4.083 triliun, 

sedangkan pada tahun 2012, 2013 dan 2014 penyaluran kredit secara berturut-

turut sebesar Rp 2.738 triliun,  Rp 3.234 triliun dan Rp 3.707 triliun (OJK, 2016). 

Peningkatan penyaluran kredit tersebut tidak hanya terjadi pada perbankan secara 

umum, namun juga dapat dilihat dari data perbankan yang terdaftar di BEI (Bursa 

Efek Indonesia). Tabel 1.1 berikut ini akan menunjukkan peningkatan pada total 

penyaluran kredit pada seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI 

selama 2012-2016.  

 Tabel 1.1 

Total Penyaluran Kredit pada Seluruh Perusahaan 

Perbankan yang Terdaftar di BEI 

 

Tahun Total Penyaluran Kredit 

2012 Rp 2.738.000.000.000   

2013 Rp 3.324.000.000.000 

2014 Rp 3.707.000.000.000 

2015 Rp 4.083.000.000.000 

2016 Rp 4.246.600.000.000 

Sumber: OJK dan Statistik Perbankan Indonesia 

Secara keseluruhan penyaluran kredit pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di BEI mengalami peningkatan, namun terdapat beberapa perusahaan 

yang mengalami penurunan dalam penyaluran kreditnya. Perusahaan perbankan 

yang mengalami penurunan dalam penyaluran kredit antara tahun 2012-2016 
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adalah PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, 

dan PT Bank Permata  yang mengalami penurunan nilai kredit selama selama 

tahun 2014-2016, kemudian PT JTrust Indonesia Tbk yang mengalami penurunan  

nilai kredit pada selama tahun 2012-2014, dan PT Bank Mega Tbk yang 

mengalami penurunan nilai kredit selama tahun 2011-2014 dan terulang kembali 

pada tahun 2015-2016. 

Pertumbuhan kredit sepanjang 2016 hanya mencapai 7,9 persen. Angka 

tersebut lebih rendah dibanding pada 2015 yang mencapai 10,5 persen karena 

masih rendahnya permintaan kredit akibat konsolidasi yang dilakukan korporasi 

dan masih lambatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Perlambatan pertumbuhan 

permintaan kredit baru terjadi pada Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit 

Konsumsi (KK), sedangkan permintaan Kredit Investasi (KI) semakin menguat. 

BI memperkirakan perlambatan pertumbuhan kredit baru terjadi akibat masih 

rendahnya kebutuhan pembiayaan korporasi pada awal tahun dan kebijakan 

perbankan yang selektif dalam pemberian kredit guna menekankan kenaikan 

risiko kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL). 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 mengungkapkan 

bahwa bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

masyarakat. Sesuai dengan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa bank 

mempunyai peranan sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan 

pihak yang membutuhkan dana. Menguatnya pertumbuhan DPK diperkirakan 
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terjadi pada semua jenis simpanan (giro, deposito dan tabungan) terutama 

didorong oleh suku bunga dana yang masih cukup menarik, peningkatan fasilitas 

dan pelayanan bank dan pelonggaran kebijakan moneter Bank Indonesia. 

Perkembangan DPK ini dipengaruhi oleh suku bunga dana yang meskipun 

menurunan namun dinilai masih menarik bagi deposan karena didukung oleh 

pelayanan bank. Bank Indonesia melaporkan hasil survei bahwa sebagian industri 

perbankan meyakini penyaluran kredit dapat tumbuh hingga 13,1 persen (year on 

year/yoy) pada 2017, setelah tahun 2016 industri masih berkutat pada era 

konsolidasi dan kredit diperkirakan hanya tumbuh sembilan persen. Bank 

Indonesia mengungkapkan pertumbuhan kredit perbankan masih berada dibawah 

harapan, hal tersebut dapat dilihat dari besarnya Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Bank Umum periode tahun 2008-2012 masih berada dalam kisaran angka 74,58% 

- 83,58%. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, angka Loan to Deposit Ratio 

(LDR) seharusnya berada pada kisaran angka 85% - 110% (Sari, 2013). 

Penyaluran kredit atau pemberian kredit tidak mudah untuk dilaksanakan 

karena adanya beberapa faktor-faktor yang akan mempengaruhi keputusan sebuah 

bank akan memberikan kreditnya atau tidak kepada nasabah tersebut. Sesuai 

kajian diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan jumlah kredit yang disalurkan 

masih dibawah harapan yang didalamnya dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor 

baik dari sisi internal maupun dari sisi eksternal bank. Dari faktor-faktor internal 

besarnya pertumbuhan jumlah kredit yang disalurkan dapat kita ukur dari jumlah 

beberapa variabel yang mempengaruhinya seperti (dana pihak ketiga, capital 

adequacy ratio, non performing loan) dan faktor eksternal berupa suku bunga BI 
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Rate yang dimiliki oleh bank. Dana pihak ketiga sangat penting sebagi sumber 

dana kegiatan operasi bank karena dapat mencerminkan keberhasilan bank 

tersebut akibat kemampuannya dalam menjalankan kegiatan operasi yang sumber 

dananya diperoleh dari pihak ketiga atau nasabah. Semakin tinggi LDR 

menunjukkan semakin besar pula DPK yang dipergunakan untuk penyaluran 

kredit, yang berarti bank telah mampu menjalankan fungsi intermediasinya 

dengan baik. Disisi lain, rendahnya rasio LDR berarti menunjukkan rendahnya 

kredit yang disalurkan. 

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank memerlukan sejumlah 

sumber dana. Sumber-sumber dana yang ada dapat diperoleh dari sumber modal 

sendiri,atau modal pinjaman dari masyarakat luas atau lembaga keuangan lainnya 

(Kasmir, 2012:69). Sumber dana terpenting yaitu dana yang bersumber dari pihak 

ketiga, dimana hampir 80% - 90% dana yang dikelola oleh bank berasal dari DPK. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hartika (2014) menunjukkan bahwa DPK 

berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. Berpengaruhnya DPK 

terhadap penyaluran kredit juga ditunjukkan oleh penelitian oleh Adnan dkk 

(2016). 

Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) yang dimiliki 

oleh bank yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk 

keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang 

diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. Berdasarkan peraturan dari Bank 

Indonesia No. 14/18/PBI/2012 tentang kewajiban penyediaan modal minimum 

bank umum, bahwa setiap bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% 
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dari aktiva tertimbang menurut risiko yang diproksikan dengan rasio Capital 

Adequacy Ratio (CAR). CAR adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank 

dalam menyediakan dana atau modal untuk keperluan pengembangan usaha dan 

menanggung risiko kerugian dana yang disebabkan oleh aktivitas operasional 

bank (Sari, 2013). Dalam penelitiannya Sari (2013) menunjukkan hasil bahwa 

CAR secara simultan maupun secara parsial berpengaruh terhadap penyaluran 

kredit. Stabilnya rasio CAR mencerminkan stabilnya jumlah modal bank. Kondisi 

perbankan yang stabil akan meningkatkan kemampuan bank umum dalam 

menyalurkan kredit. 

Besarnya pertumbuhan jumlah kredit yang disalurkan dapat pula 

dipengaruhi oleh Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio yang 

dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-cover risiko 

kegagalan pengembalian kredit oleh debitur (Sari, 2013). Dalam hasil 

penelitiannya, Murdianto (2012) juga menunjukkan bahwa NPL berpengaruh 

secara negatif terhadap penyaluran kredit. Semakin tinggi NPL maka akan 

menurunkan jumlah kredit yang disalurkan, demikian pula sebaliknya. Semakin 

tinggi tingkat NPL maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh 

pihak bank. Tingginya NPL akan meningkatkan risiko yang berdampak pada 

tingginya tingkat bunga kredit. 

Tingkat bunga acuan yang digunakan oleh bank umum di Indonesia adalah 

BI Rate. Kenaikan suku bunga melalui BI Rate ini akan diikuti oleh naiknya 

bunga pinjaman pada bank-bank umum, Suku bunga kredit akan mempengaruhi 

penyaluran kredit dari suatu bank. Apabila suku bunga kredit meningkat 
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masyarakat cenderung tidak akan meminjam uang di bank, maka penyaluran 

kredit yang dilakukan oleh bank akan menurun akibat naiknya suku bunga kredit. 

Dalam menarik debitur, bank menerapkan strategi suku bunga. Tingkat suku 

bunga memainkan peranan penting dalam perbankan khususnya perbankan 

konvensional. Dalam hal ini, suku bunga yang dimaksud penulis adalah suku 

bunga BI Rate, dikarenakan perbedaan tingkat suku bunga yang ditetapkan 

masing-masing bank mempengaruhi keputusan kreditur untuk mengambil kredit. 

Penelitian mengenai pertumbuhan penyaluran kredit oleh perbankan masih 

sangat menarik karena hasil empiris dari beberapa penelitian terdahulu terdapat 

research gap yang menunjukan perbedaan dari setiap hasil penelitian. Seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013), Adnan, Ridwan dan Fildzah (2016), 

Umam, Topowijono dan Yaningwati (2016), Murdianto (2012) dan Hartika 

(2016) memiliki hasil bahwa DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap penyaluran kredit. Sedangkan hasil dari penelitian Wahab (2015) sama-

sama memiliki pengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap penyaluran 

kredit. Pada variabel CAR juga terdapat perbedaan hasil penelitian. Menurut 

Budiutami, dkk (2015) dan Murdianto (2012) CAR memiliki pengaruh positif  

dan signifikan terhadap penyaluran kredit. Sedangkan menurut  Umam dkk (2016) 

CAR memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit. 

Pada variabel NPL ditemukan juga perbedaan hasil penelitian. Menurut 

Hartika (2014) NPL berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyaluiran 

kredit. Sedangkan menurut Murdianto (2012) NPL memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap penyaluran kredit. Hasil penelitian juga berbeda juga 
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ditemukan pada variabel suku bunga BI Rate. Menurut Budiutami dkk (2015) dan 

Murdianto (2012) suku bunga BI Rate memiliki pengaruh positif terhadap 

penyaluran kredit. Sedangkan penelitian Umam dkk (2016) bahwa suku bunga BI 

Rate memiliki pengaruh negatif terhadap penyaluran kredit. 

Banyaknya jumlah bank di Indonesia mulai dari Bank Umum, Bank 

Devisa, Bank Pemerintah, BPR, Bank Internasional, Bank Daerah dan lain 

sebagainya memiliki tingkat kualitasnya tersendiri yang berperan sebagai lembaga 

keuangan yang mendorong perekonomian suatu negara. Namun Sari (2013) 

menyatakan bahwa Bank Umum memiliki peranan penting dalam menggerakkan 

roda perekonomian nasional, karena lebih dari 95% dana pihak ketiga yang 

berasal dari nasabah. Penelitian terdahulu sebagian besar menggunakan sampel 

pada Bank Umum maupun Bank Pemerintah yang listing di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada periode yang berkisar antara 2010 hingga 2015. Adanya hasil 

penelitian yang diharapkan berbeda, maka mendorong penulis mencoba 

melakukan penelitian menggunakan sampel berbeda dan periode tahun penelitian 

yang berbeda. 

Tingkat kualitas yang tinggi sering tercermin dari bank-bank go public 

yang terdaftar atau listing di Bursa Efek Indonesia (BEI), karena tidak diragukan 

lagi kualitasnya oleh masayarakat atau nasabah dan secara tersirat dapat terlihat 

tingkat kepercayaan nasabah yang tinggi pada bank yang go public yang tercermin 

dari jumlah nasabah yang besar. Berdasarkan fenomena tersebut, maka 

mendorong peneliti untuk menggunakan sampel Bank Umum yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012-2016. Alasan peneliti menggunakan 
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sampel yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu diharapkan mendapatkan 

hasil yang dapat ditinjau lebih lanjut perbedaan yang dihasilkan baik bagi peneliti 

sekarang maupun peneliti selanjutnya. Serta peneliti mengharapkan besarnya 

pertumbuhan penyaluran kredit dapat dilihat dengan lebih general dari bank yang 

sudah besar dan banyak dikenal masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dilakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital 

Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL) dan Suku Bunga BI Rate 

terhadap Penyaluran Kredit (Studi Pada Industri Perbankan Konvensional 

Indonesia yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2016). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan 

masalah yang diangkat dalam penelitian ini diidentifikasikan 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 ? 

4. Apakah Suku Bunga BI Rate berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit ? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah diuraikan 

diatas, maka adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini diidentifikasikan 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Penyaluran Kredit. 

2. Mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap terhadap 

Penyaluran Kredit. 

3. Mengetahui pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap Penyaluran 

Kredit. 

4. Mengetahui  pengaruh Suku Bunga BI Rate terhadap Penyaluran Kredit. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, maka manfaat yang dapat diperoleh bagi pihak-

pihak yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. STIE Perbanas Surabaya 

Sebagai bahan informasi dan bacaan serta media yang dapat digunakan 

sebagai pengembangan ilmu oleh semua pihak. 

2. Industri Perbankan 

Hendaknya penelitian yang dilakukan dapat memberikan gambaran serta 

tambahan informasi bagi pihak Bank dari sisi internal bank khususnya dalam 

hal penyaluran kredit. 

3. Nasabah 
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Hasil penelitian ini diharapakan dapat menjadi informasi sebagai salah satu 

dasar dalam memilih sebuah bank yang tepat dan sesuai dengan apa yang 

diharapkan. 

4. Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat digunakan sebagai tambahan 

referensi dan acuan bagi peneliti berikutnya yang berkaitan dengan 

pembahasan dana pihak ketiga, kecukupan modal dan risiko kredit dalam 

perbankan.  

5. Penulis 

Memberikan pengetahuan yang lebih luas tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi jumlah kredit perbankan yang disalurkan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini penulis menyusun lima bab uraian, dimana dalam 

tiap-tiap bab dilengkapi dengan sub bab masing-masing, yaitu sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan proposal. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang penelitian terdahulu, 

landasan teori, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. 

 



 

13 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang prosedur atau cara untuk 

mengetahui sesuatu dalam penelitian dengan menggunakan langkah-

langkah yang sistematis, yaitu rancangan penelitian, batasan penelitian, 

identifikas variabel, pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik 

pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, uji validitas 

dan rebilitas instrumen penelitian serta teknik analisis data. 

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Pada bab ini dijelaskan tentang gambaran subyek penelitian, analisis 

data dan pengujian hipotesis yang telah digunakan peneliti serta 

pembahasan.  

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini dijelaskan tentang kesimpulan dari penelitian, 

keterbatasan penelitian, serta saran untuk penlitian selanjutnya. 


