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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perbankan merupakan sistem keuangan  terutama pada sektor

pertumbuhan ekonomi, mengingat pengertian Bank menurut Undang-Undang

Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 merupakan badan usaha yang menghimpun

dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat

dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf

hidup rakyat. Oleh karena itu ,sistem keuangan merupakan sumber yang paling

utama dari pembiayaan keputusan ekonomi yang berkaitan dengan investasi

dan komsumsi, yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan

produktivitas. Akibatnya, harga pembiayaan melalui pinjaman bank (suku

bunga kredit) dan efisiensi perbankan (diukur dengan spread suku bunga)

sangat penting untuk alokasi potensi keuangan tambahan dalam perekonomian

sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Melalui  intermediasi keuangan adalah proses pembelian dana dari unit

surplus (penabung) untuk selanjutnya kembali kepada unit deficit (peminjam),

Keberadaan Dana Pihak Ketiga ini mempunyai peran yang penting dalam

meningkatkan pendapatan bank, karena dari Dana Pihak Ketiga kemudian

disalurkan menjadi kredit. Kredit yang disalurkan  bank akan mendapatkan

tingkat pengembalian berupa hasil bunga. Selanjutnya besar kecilnya hasil

bunga akan sangat mempengaruhi besar kecilnya profitabilitas. Oleh karena itu

optimalisasi Dana Pihak Ketiga menjadi sangat penting di dalam meningkatkan

profitabilitas.
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Pada umumnya kesehatan bank adalah bank yang dapat melaksanakan

fungsi-fungsinya dengan baik seperti kepercayaan pada masyarakat dan

menjalankan fungsi intermediasi untuk membantu kelancaran lalu lintas

pembayaran  serta dapat digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan

kebijakan moneter. Agar dapat menjalakan fungsinya dengan baik, maka bank

harus mempunyai modal yang cukup, seperti menjaga kualitas aset dengan

baik, dikelola dengan baik dan di operasikan dengan prinsip kehati-hatian.

kesehatan bank merupakan kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan

operasional perbankan  secara  normal  dan  mampu  memenuhi  semua

kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan

yang berlaku.

Pada tahun 2008-2009 terjadinya krisis keuangan global, pada tahun

2009 BI memberikan himbauan, para banker sepakat untuk menjaga tingkat

suku bunga dana pihak ke 3 di tingkatan 6-7% atau 0.5% di atas BI rate.

Apabila terjadi persaingan tidak sehat dalam pasar dana pihak ketiga, terutama

dalam nasabah besar. Dalam hal ini bankir tidak melakukan penyesuaian

terhadap suku bunga kredit, sehingga spread suku bunga kredit dan suku bunga

dana pihak ketiga makin besar. (Taufik, 2011).

Tingginya indikator inefisiensi memberikan berkah bagi perbankan

Pada tahun 2010 sebesar Rp. 57,3 Trilliun atau tumbuh sebesar 26.8% dari

tahun 2009. dalam faktor pertumbuhan kredit, spread suku bunga tinggi diduga

mempengaruhi pencapaian laba perbankan. Para bankir menyatakan bahwa

indikator inefisiensi tidak bisa di samakan dengan dengan negara tetangga



3

karena tingkat inflasi tinggi maka suku bunga kredit akan tinggi. Bank

Indonesia telah berupaya untuk menekan dan menurunkan suku bunga kredit

ke tingkat yang kebih wajar.

Tingkat suku bunga diartikan sebagai indikator dalam mempengaruhi

keputusan masyarakat dalam menabung uang untuk jangka pajang, juga

mempengaruhi dalam mengambil keputusan di dunia usaha dalam melakukan

pinjaman untuk berbagai kepentingan investasi. Tingginya spread suku bunga

dapat mengakibatkan peningkatan biaya modal yang lebih tinggi bagi

peminjam sehingga berdampak pada berkurangnya investasi karena resikonya

yang tinggi . spread suku bunga yang tinggi dapat mempengaruhi bisnis atau

usaha ekonomi, terutama bagi usaha kecil yang dimana bank tidak membantu

dalam memberikan modal karena rentang akan terjadinya kredit macet

sehingga tidak terjadi pemerataan dalam peminjaman modal.

Seperti yang diungkapkan oleh Nasution (2012), tingginya spread suku

bunga akan membantu Indonesia sulit bersaing dalam Masyarakat Ekonomi

Asean (MEA) pada tahun 2020  mendatang, hal ini karena spread suku bunga

yang tinggi membuat kredit lebih mahal dan mengakibatkan penurunan kredit

di masyarakat karena tingginya tingkat bunga. Maka menunjukkan bahwa

tingginya spread suku bunga akan menghambat pertumbuhan suatu negara.

Spread suku bunga di Indonesia apabila di bandingkan dengan negara

tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Philipina dan Thailand termasuk

paling tinggi. Sebagai berikut data spread suku bunga.
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Table1.1:Spread Suku Bunga Bank di Indonesia dan Negara Tetangga

Tahun Indonesia Brunei Malaysia Singapura Philipina Thailand
2007 5.9 % 4.3 % 3.2 % 4.8 % 5.0 % 4.2 %
2008 5.1 % 4.6 % 3.0 % 5.0 % 4.3 % 4.6 %
2009 5.2 % 4.8 % 3.0 % 5.1 % 5.8 % 4.9 %
2010 6.2 % 5.0 % 2.5 % 5.2 % 4.5 % 4.9 %
2011 5.5 % 5.1 % 2.0 % 5.2 % 3.3 % 4.6 %
2012 5.8 % 5.3 % 1.8 % 5.2 % 2.5 % 4.3 %
Sumber : Wordl bank.Org (data diolah) pada tahun 2007-2012

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa spread suku bunga

di Indonesia merupakan yang tertinggi di bandingkan dengan negara tetangga

seperti Brunei, Malaysia, Singapura, Philipina dan Thailand mulai dari tahun

2007 sampai 2012. Hal ini membuktikan bahwa kurangnya efisien terhadap

sistem perbankan di negara tetangga lebih baik dari pada Indonesia. Spread

suku bunga di Indonesia telah mengalami fluktuasi dalam 6 tahun terakhir, hal

ini membuktikan bahwa kurangnya efisiensi sistem perbankan dan sistem

keuangan Indonesia, berbeda dengan negara tetangga tetangga seperti Brunei,

Malaysia, Singapura,  penurunan terus-menerus menandai efisiensi sistem

perbankan di negara tersebut stabil.

Penurunan tingkat suku bunga SIBOR yang di mulai pada tahun 2008

tidak dapat di ikuti oleh penurunan tingkat suku bunga di Indonesia. Penurunan

tingkat suku bunga di negara singapura terkait dengan krisis ekonomi global

yang menyababkan pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara dunia

mengalami perlambatan termasuk di kawasan asia pasifik dimana singapura

termasuk salah satu negara pusat beroperasinya keuangan dunia sehingga

memicu kebijakan untuk menurunkan suku bunga pada negara tersebut dengan

tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
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Kebijakan penurunan tingkat suku bunga di berbagai negara Asia

termasuk singapura, tidak diikuti oleh kebijakan yang sama untuk negara

Indonesia. Dengan adanya perbedaan kondisi makroekonomi antar kedua

negara dan seiring dengan adanya situasi gejolak inflasi pada tahun 2008 dan

sering dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar amerika pada

tahun 2009, sehingga berdampak pada pada kenaikan suku bunga perbankan

guna meredam laju inflasi pada tahun 2008. Dengan adanya kenaikan tingkat

suku bunga deposito pada perbankan di Indonesia, diharapkan dapat

berdampak pada aliran modal masuk, sehingg akan memicu penguatan mata

uang rupiah lebih lanjut, kenaikan tingkat suku bunga depositi sebagai salah

satu komponen biaya dana bagi perbankan selanjutnya akan direspon oleh

kenaikan tingkat suku bunga pinjaman pada perbankan di Indonesia

(Waljianah,2013).

Tingkat suku bunga acuan adalah BI Rate dalam pergerakan suku

bunga di pasar keuangan. Peningkatan maupuan penurunan BI Rate diharapakn

akan diikuti oleh peningkatan / pinjaman. Kebijakan BI Rate sebagai tingkat

suku bunga acuan dalam mempengaruhi tingkat suku bunga pinjaman tidak

berjalan secara responsive. Kebijakan menaikkan BI Rate pada tahun 2005

akibat adanya tekanan inflasi pada perode tersebut. Pada tahun 2007 penurunan

BI Rate cenderung stabil sejak tahun 2009 hingga tahun 2011 kurang direspon

oleh pergerakan tingkat suku bunga pinjaman, tingkat suku bunga pinjaman

cenderung kurang signifikan.
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Negara Indonesia dengan kondisi perekonomian yang terbuka yang

juga melakukan hubungan internasional, seperti SIBOR (suku bunga luar

negeri) yang merupakan faktor-faktor mempengaruhi pergerakan suku bunga di

Indonesia ,kebijakan BI Rate ,faktor-faktor yang berasal dari makro

perekonomian Indonesia dan luar negeri tetap berpengaruh pada penentu

tingkat suku bunga pinjaman di Indonesia. variabel lainnya yang berpengaruh

yaitu ROA dimana Tingkat prifitabilitas dapat diukur menggunakan dan NPL

(non performing loan) berpengaruh terhadap spread suku bunga yang dimana

pinjaman yang dengan lancar dapat mengakibatkan manager bank menambah

biaya operasional untuk mengahadapi resiko dari adanya pinjaman tidak lancar

tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penyusun akan melakukan

penelitian dengan judul : ‘‘Analisis Terhadap Determinan Spread Suku

Bunga Bank Umum Di Indonesia Periode 2009-2013’’.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat diambil

dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah BI Rate, ROA, NPL dan SIBOR berpengaruh terhadap determinan

spread suku bunga bank umum di Indonesia ?

2. Dari beberapa variabel yang digunakan, variabel mana saja yang memiliki

pengaruh terbesar terhadap spread suku bunga ?
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C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui Apakah BI Rate, ROA, NPL dan SIBOR berpengaruh

terhadap determinan spread suku bunga bank umum di Indonesia ?

2. Untuk mengetahui Dari beberapa variabel yang digunakan, variabel mana

saja yang sangat berpengaruh terhadap spread suku bunga?

D. PEMBATASAN MASALAH

Dalam penelitian ini agar masalah tidak meluas maka dibatasi

determinasi spread suku bunga yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, BI

Rate, ROA, NPL dan SIBOR sebagai variabel X, sedangkan spread suku bunga

(pinjaman dan tabungan) sebagai variabel Y.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Bagi Bank Indonesia

Memberikan masukan untuk lebih memperhatikan determinasi spread suku

bunga terhadap perbankan Indonesia agar pertumbuhan dan perkembanagan

ekonomi berjalan dengan lebih baik lagi melalui peranan perbankan sebagai

lembaga intermediasi.

2. Bagi Perbankan

Memberikan masukan agar dapat digunakan oleh pihak yang bersangkutan ,

bank harus melakukan kebijakan mengenai efisiensi perbankan sehingga

bisa menekan spread suku bunga.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih luas dan

dapat mengkaji dalam analisis determinasi spread suku bunga di Indonesia.


