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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Dalam rangka pembangunan ekonomi, diperlukan dukungan dari 

beberapa pihak termasuk lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan 

bukan bank. Perbankan mempunyai peran penting dalam meningkatkan 

perekonomian di Indonesia. Bank mempunyai peran sebagai  mengatur, 

menghimpun, dan menyalurkan dana yang telah dipercayakan oleh masyarakat 

dalam bentuk giro, deposito dan tabungan. Bank juga berperan menyalurkan 

dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Menurut Undang-

Undang No 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan 

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam melunasi hutangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam 

menghasilkan keuntungan, disisi lain kredit juga mempunyai andil besar 

dalam menyumbangkan kerugian bagi bank apabila bank tidak mampu 

mengenali karakteristik kredit dengan baik. Pemberian kredit akan sangat 

baik bagi bank terutama dalam peran bank menyalurkan kredit bagi 

masyarakat. Namun demikian, pemberian kredit yang dilakukan bank harus 

dianalisis dengan teliti agar kredit yang telah diberikan dapat dikembalikan 

sesuai aturan dan perjanjian yang disepakati. Penyaluran kredit 

memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi dan juga 

konsumsi barang dan jasa. Beberapa factor yang mempengaruhi jumlah kredit 
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adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), Loan to Deposit Ratio ( LDR), Non 

Performing Loan (NPL), Suku bunga, dan Inflasi.

Salah satu upaya perusahaan perbankan untuk memperlancar 

penyaluran kredit ke masayarakat adalah menghimpun dana dari pihak ketiga. 

Tersedianya dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat dan kajian 

risiko kredit yang baik akan membuat kesempatan bank untuk menyalurkan 

kembali dana ke masyarakat yang membutuhkan melalui penyaluran kredit 

akan menjadi lebih besar. Oleh karena itu, bank bersaing untuk membuat 

pihak ketiga bersedia menyimpan sejumlah uang di bank.

LDR merupakan indikator dalam pengukuran fungsi intermediasi 

perbankan di Indonesia. Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 

30/23/UPPB tanggal 19 Maret 1998, rasio LDR dihitung dari pembagian kredit 

dengan dana yang diterima yang meliputi giro, deposito, dan tabungan 

masyarakat, pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan 

tidak termasuk pinjaman subordinasi, deposito dan pinjaman dari bank lain 

yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan, surat berharga yang diterbitkan oleh 

bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan, modal inti, dan modal pinjaman. 

Kemudian disesuaikan dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP 

tanggal 31 Mei 2004, rasio LDR dihitung dari pembagian kredit yang diberikan 

kepada pihak ketiga (tidak termasuk antarbank) dengan Dana Pihak Ketiga 

(DPK) yang mencakup giro, tabungan, dan deposito (tidak termasuk antarbank). 

Semakin tinggi LDR menunjukkan semakin besar pula DPK yang

dipergunakan untuk penyaluran kredit, yang berarti bank telah mampu 
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menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik. Disisi lain LDR yang 

terlampau tinggi dapat menimbulkan risiko likuiditas bagi bank

Mengenai unsur penyaluran kredit yang sehat, pihak bank selalu sadar 

bahwa sebagian dana yang mereka salurkan berasal dari dana masyarakat yang 

dipercayakan untuk dikelola. Oleh karena itu, manajemen bank harus 

menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap aktivitas yang salah satunya 

adalah menyalurkan kredit. Sebab lalai sedikit dalam melakukan perannya, 

akan menurunkan keuntungan bahkan dapat merusak kelangsungan hidup bank 

itu sendiri. Contohnya adalah terjadinya salah satu risiko yang keberadaannya 

selalu diantisipasi karena dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan usaha 

bank, yaitu risiko kredit. Risiko ini dicerminkan dengan rasio Non Performing 

Loan (NPL).

Factor lain yang mempengaruhi kredit adalah suku bunga kredit dan 

inflasi. Suku bunga kredit adalah biaya yang harus dibayar nasabah kepada 

bank atas pinjaman yang telah diterima. Suku bunga kredit merupakan unsur 

pendapatan yang paling besar dari total pendapatan yang diperoleh bank.

Dampak dari inflasi diantaraya menimbulkan gangguan terhadap 

fungsi uang, meningkatkan kecenderungan untuk belanja, melemahkan 

semangat untuk menabung, pengerukan tabungan dan penumpukan uang, 

permainan harga diatas standart kemampuan, penumpukan kekayaan dan 

investasi non produktif, distribusi barang relatif tidak stabil dan terkonsentrasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai � Analisis Faktor yang Mempengaruhi Jumlah
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Kredit pada Bank Umum di Indonesia (Tahun 2010-2014)� .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pertumbuhan jumlah kredit pada Bank Umum di Indonesia 

tahun 2010-2014?

2. Bagaimana pengaruh DPK, LDR, NPL, Suku Bunga dan Inflasi terhadap 

jumlah Kredit pada Bank Umum di Indonesia Tahun 2010-2014?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pertumbuhan jumlah kredit pada bank umum di 

Indonesia dan bagaimana pengaruh DPK, LDR, NPL, Suku Bunga dan Inflasi 

pada tahun 2010-2014.

D. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi penyimpangan dan salah pengetian dalam pembahasan 

maka diperlukan adanya batasan-batasan. Pembatasan masalah dalam penulisan ini

adalah jumlah kredit dan DPK yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

jumlah kredit dan DPK secara keseluruhan (rupiah) dari seluruh bank umum

yang terdaftar di BI, sedangkan untuk LDR, NPL dan Suku Bunga yang 

digunakan adalah jumlah rata-rata dari LDR, NPL dan Suku Bunga dari
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seluruh Bank umum yang terdaftar di BI sedangkan untuk Inflasi menggunakan 

satuan persentase Inflasi yang terjadi di Indonesia. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data time series tahun 2010.01-2014.12

F. Manfaat penilitian

Beberapa manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Lembaga Pendidikan sebagai referensi, khususnya pihak perguruan 

tinggi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan informasi untuk 

membuat kebijakan yang berkaitan dengan kredit. Selain itu diharapkan 

dengan membaca penelitian ilmiah ini para akademis khususnya mahasiswa 

lebih mengetahui tentang kredit.

2. Bagi Perbankan sebagai fungsi intermediasi dana masyarakat, dan

memberikan sumbangan informasi yang positif bagi perkembangan

Perbankan di Indonesia terkait dengan kredit.


