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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, pertumbuhan suatu negara tidak terlepas dari suatu 

kebijakan pemerintahan itu sendiri guna mendorong perekonomian yang 

terus tumbuh secara berkala. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah 

untuk menggiatkan sektor-sektor riil yang nantinya akan berdampak pada 

suatu pola perekonomian yang lebih terarah dan mampu meningkatkan skala 

ekonomi suatu negara. Negara wajib meciptakan lapangan usaha seluas-

luasnya dan mensejahterakan rakyatnya yang telah diatur dalam undang-

undang. Peranan pemerintah dalam hal ini memberikan kebijakan-kebijakan 

yang nantinya menciptakan iklim investasi bagi negara dan pembangunan 

infrastruktur di segala sektor pembangunan. Tentu pemerintah tidak hanya 

mengandalkan kebijakan yang telah dibuat, tetapi mendorong semua jenis 

kegiatan usaha baik itu dari pembiayaan maupun skala profitabilitas suatu 

usaha ekonomi. 

Peranan penting dalam hal ini adalah perbankan yang salah satu 

contoh sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana ke masyarakat. 

Dalam Undang - Undang No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat ( 2 ) menyebutkan 

bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak. Pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung 
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pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. 

Ketika sektor perbankan terpuruk perekonomian nasional juga ikut terpuruk. 

Kegiatan dalam pemberian jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan 

peredaran uang mempermudah dalam memperlacar dan mempermudah arus 

barang-barang dan jasa-jasa pada masyarakat. Peranan ini dilakukan guna 

menciptakan stabilitas ekonomi nasional guna mencegah pengaruh fluktuasi 

perekonomian global. Dalam kebijakan moneter bank memiliki posisi yang 

penting mengingat perbankan dalam perekonomian Indonesia mendominasi 

keseluruhan sektor keuangan baik dilihat dari segi kepemilikan asset, 

pengumpulan dan penyaluran dana tersebut dalam perekonomian ( Pohan, 

2008:85 ). 

Terlepas dari fungsi perbankan sebagai stabilitas ekonomi nasional, 

bank juga memiliki kegiatan-kegiatan usaha untuk mencapai suatu 

profitabilitas. Hal yang mendasar guna bank memperoleh tujuan yaitu 

manajemen dan pelayanan suatu bank terhadap nasabahnya. Kinerja suatu 

bank menjadi tolak ukur nasabah apakah bank itu memenuhi kriteria sehat 

atau tidak. Pada tahun 1997 masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap 

lembaga perbankan setelah terjadinya krisis finansial dan penarikan dana 

masyarakat secara besar-besaran yang berakibat banyaknya perbankan yang 

mengalami kesulitan likuiditas. Untuk memperoleh kepercayaan dari 

nasabah maka bank dituntut mampu memberikan pelayanan yang maksimal 

dan mengelolah dana dari masyarakat untuk pembiayaan-pembiayaan di 

semua sektor guna menarik minat nasabah untuk menyimpan  kepada bank 
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yang nantinya digunakan untuk menambah tingkat likuiditas suatu bank. 

Melihat kondisi satu dasawarsa belakangan yang ada, perusahaan perbankan 

khususnya yang berada di Indonesia mengalami perkembangan bisnis yang 

pesat, yaitu baik dari segi volume usaha, mobilisasi dana dari masyarakat 

maupun tingkat profitabilitas yang diperoleh (Manurung & Rahardja, 2004). 

Likuiditas merupakan aspek yang mengambarkan kemampuan bank 

untuk memenuhi permintaan kredit masyarakat dan pengembalian dana. 

Keuntungan yang diperoleh bank akan berpengaruh pada kelanjutan bank 

yang bersangkutan. Bank akan memperoleh profit jika jumlah 

pendapatan/penghasilan yang diterima nilainya lebih besar dibandingkan 

dengan besarnya pengeluaran (biaya) yang dikeluarkan. Penghasilan bank 

dapat berasal dari hasil penerimaan bunga kredit yang diberikan, agio 

saham, jasa di bidang keuangan dan lain-lain. Keuntungan yang diperoleh 

setiap perusahaan perbankan sebagian besar berasal dari bunga pinjaman 

yang diterima setiap bank, yaitu sebagai hasil dari diberikannya sejumlah 

kredit kepada para nasabahnya atau para debitur. Oleh karena itu, kredit 

merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan operasional setiap 

perusahaan perbankan. Jumlah kredit yang diberikan, akan mempengaruhi 

pendapatan bunga yang akan diperoleh setiap bank. Peningkatan pendapatan 

ini nantinya juga akan mempengaruhi jumlah profit yang akan diperoleh 

bank. Profit yang diperoleh perusahaan, sebagian akan dibagikan kepada 

pemegang saham yaitu dalam bentuk deviden dan sebagian lagi akan 

dimasukkan ke dalam laba ditahan, yaitu sebagai tambahan modal 
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perusahaan untuk priode selanjutnya, jadi secara keseluruhan tentu saja 

profit bank juga akan mempengaruhi besarnya modal bank itu sendiri. Hal 

lain yang memiliki peranan penting untuk mencapai likuiditas suatu bank 

adalah banyaknya simpanan masyarakat pada bank itu, yang nantinya dana 

tersebut dikelola untuk melakukan pembiayaan atau pemberian kredit-kredit 

kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana. Bank akan 

memberikan kepercayaan dan pelayanan guna menarik minat calon nasabah 

yang menginginkan dananya dapat dikelola dan dapat dipertanggung 

jawabkan dengan baik. Dari beberapa faktor diataranya penyaluran kredit 

dan seberapa besar simpanan masyarakat pada bank dapat menentukan 

tingkat likuiditas yang sewaktu-waktu dapat terjadi. 

Dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Penyaluran 

Kredit, Simpanan Masyarakat Dan Giro Wajib Minimum Bank 

Terhadap Tingkat Likuiditas Bank Umum Go Public Di Indonesia  

Tahun 2010-2012”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Seberapa besar perkembangan penyaluran kredit,simpanan masyarakat 

dan giro wajib minimum terhadap tingkat likuiditas bank umum go 

public di Indonesia tahun 2010 s/d 2012? 

2. Seberapa besar pengaruh penyaluran kredit,simpanan masyarakat dan 

giro wajib minimum terhadap tingkat likuiditas bank umum go public di 

Indonesia tahun 2010 s/d 2012? 
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C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dikaji dan dipahami secara tertata dan 

terarah, maka dibutuhkan pembatas masalah, maka penulis memberikan 

batasan sebagai berikut: 

1. Perkembangan tingkat likuiditas Bank, kredit yang diberikan, simpanan 

masyarakat, dan giro wajib minimum.  

2. Tingkat likuiditas yang digunakan adalah tingkat likuiditas Bank umum 

yang go public di Indonesia tahun 2010-2012. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui seberapa besar perkembangan kredit yang disalurkan, 

simpanan masyarakat dan giro wajib minimum terhadap tingkat 

likuiditas Bank Umum go public  di Indonesia tahun 2010 s/d 2012 

dengan menggunakan pendekatan Loan Deposite Ratio (LDR). 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kredit yang disalurkan, 

simpanan masyarakat dan giro wajib minimum terhadap tingkat likuiditas 

Bank Umum go public  di Indonesia tahun 2010 s/d 2012 dengan 

menggunakan pendekatan Loan Deposite Ratio (LDR). 

 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Nasabah atau masyarakat, guna mengetahui tingkat likuiditas Bank-

Bank Umum  go public yang berkinerja baik dan tingkat kepercayaan 

nasabah untuk menyimpan dananya pada Bank. 
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2. Bagi Perbankan, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan 

aktifitas operasional Bank guna mencapai tujuan yaitu profitabilitas Bank 

dan tidak mengesampingkan likuiditas bank. 

3. Bagi Pemerintah, sebagai masukan atau acuan untuk menciptakan iklim 

investasi yang baik dan memperbaiki stabilitas keuangan dalam negeri 

guna mendorong perekonomian Indonesia yang lebih berkembang di 

semua sektor pembangunan. 

 


