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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan 

dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan 

menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Menurut UU RI No 10 

Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan 

bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, 

menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun 

dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan 

jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa 

mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan 

deposito, biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan 

hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa 

pemberian pinjaman atau kredit kepada masyarakat.  

Kredit merupakan sumber pendapatan bagi bank yang bertujuan untuk 

meningkatkan pembangunan ekonomi dan menunjang sektor rill. Salah satunya 

adalah kredit konsumsi yang saat ini memberikan risiko kredit yang kecil di 

banding kredit modal kerja dan kredit investasi. Kredit konsumsi menjadi sasaran 

bank  karena di lihat dari jumlah rumah tangga, objeknya yang banyak dan kredit 

konsumsi sering dikaitkan oleh kolateral yang kuat, sehingga bank meminimkan 
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resiko terjadinya kredit macet. Kredit konsumsi ini berbeda dengan kredit 

investasi dan modal kerja yang lebih bersifat produktif, artinya dapat 

menghasilkan sesuatu keuntungan di kemudian hari, kredit konsumsi hanya 

bersifat sekali pakai, artinya barang-barang yang digunakan untuk konsumsi saja. 

Kredit konsumsi terjadi karena banyaknya tingkat konsumsi masyarakat sehingga 

ketika masyarakat belum puas dengan barang yang di inginkan, masyarakat lebih 

memilih perkreditan dengan suku bunga yang rendah terutama untuk jenis kredit 

perumahan dan kendaraan bermotor. 

Menurut Siamat (2005) terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran 

kredit adalah sifat usaha bank sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus 

dengan unit defisit, dan sumber utama dana bank berasal dari masyarakat 

sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit. Sebagaimana umumnya negara berkembang, sumber 

pembiayaan dunia usaha di Indonesia masih didominasi oleh penyaluran kredit 

perbankan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia . 

Hutagulung dan Nasution (2013) mengemukakan kredit konsumsi di 

Indonesia berkembang sangat pesat sejak krisis tahun 1997. Perkembangan pesat 

kredit konsumsi seiring dengan perkembangan total kredit di Indonesia.  Bahkan, 

jumlah kredit konsumsi lebih besar dari kredit modal kerja dan kredit investasi. 

Imbal hasil yang besar menjadikan banyak bank untuk meraih banyak keuntungan 

dari kredit jenis ini. Kenaikan kredit konsumsi yang tidak terawasi dapat 

berakibat buruk terhadap perekonomian, terutama apabila pihak bank tidak 
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mampu menilai dengan baik potensi atau kemampuan membayar dari seorang 

debitur sehingga dapat mengganggu stabilitas keuangan (financial stability) 

Indonesia dan dapat  menyebabkan inflasi, apabila sektor produksi tidak berjalan 

dengan baik.  

Pertumbuhan kredit konsumsi juga ditopang oleh fundamental Indonesia 

yang masih cukup kuat,terutama untuk jenis kredit perumahan dan kendaraan 

bermotor. Kredit konsumsi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat 

memiliki barang-barang yang dibutuhkan dengan cara mencicil, terutama bagi 

masyarakat yang berpenghasilan menengah. Sehingga dengan adanya kredit 

konsumsi ini akan meningkatkan pendapatan nasional. Namun apabila hal ini 

terus terjadi dapat mengakibatkan dampak negatif bagi perekonomian Indonesia. 

Perkembangan kredit perbankan selama beberapa tahun ini menunjukkan 

kinerja yang membaik sejalan dengan perkembangan kondisi ekonomi makro di 

Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan indikator-indikator utama perbankan yang 

terus menunjukkan tanda-tanda membaik, seperti LDR (Loan to Deposit Ratio), 

NPL (Non Performing Loan), profitabilitas dan CAR (Capital Adequacy Ratio). 

LDR perbankan cenderung meningkat meskipun masih berada di sekitar 50%, 

sementara NPL terus menurun meskipun belum mencapai angka di bawah 5% 

sebagaimana yang diinginkan Bank Indonesia.  

Dari permasalahan di atas, maka pembahasan ini akan menguji pengaruh 

variabel – variabel bebas yang meliputi Dana Pihak Ketiga (DPK), Non 

Perfoming Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap variabel terikat 
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jumlah kredit Konsumsi.  Penelitian ini dilakukan pada perbankan di Indonesia 

tahun 2004 – 2010 dan berdasarkan jenis operasionalnya yaitu Bank Umum, Bank 

Persero, Bank Devisa, Bank Non devisa, Bank Pembangunan Daerah , Bank 

Campuran dan Bank Asing. Perbankan di Indonesia di jadikan obyek karena 

setiap jenis perbankan di Indonesia memiliki  DPK, CAR , NPL yang berbeda 

beda. Dengan adanya penelitian ini di harapkan perbankan di Indonesia mampu 

memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam suatu penelitian, di perlukan untuk memberi 

kemudahan bagi penulis membatasi permasalahan yang di telitinya, sehingga 

dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai 

dengan yang di harapkan. Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka 

dapat di rumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Distibusi Penyaluran Kredit Konsumsi  Di Indonesia 

Tahun 2004  – 2010 ? 

2. Apakah DPK, NPL, CAR Berpengaruh Terhadap  Kredit Konsumsi Di 

Indonesia Tahun 2004 – 2010? 

C. Batasan Masalah 

Agar tujuan penelitian ini bisa tercapai dan agar pembahasan masalah 

yang tidak melebar dari rumusan masalah, maka dalam hal ini peneliti membatasi 

pokok masalah hanya terbatas pada faktor  Dana Pihak Ketiga, Non Perfoming 
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Loan (NPL) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) di dalam mempengaruhi 

perbankan dalam menyalurkan kredit konsumsi. 

D. Tujuan  Penelitian  

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat 

memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan yang 

ingin di capai melalui penelitian ini adalah : 

1. Untuk Menganalisis  Perkembangan Penyaluran Kredit Konsumsi di 

Indonesia Tahun 2004 – 2010 

2. Untuk Menganalisis DPK, CAR , NPL Terhadap Kredit  Konsumsi  di 

Indonesia Tahun 2004 – 2010. 

E. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi Lembaga Pendidikan sebagai referensi, khususnya pihak perguruan 

tinggi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan sebagai dan informasi 

untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan penyaluran kredit 

konsumsi. Selain itu diharapkan dengan membaca penelitian ilmiah ini 

para akademis khususnya mahasiswa tertarik untuk mendalami penyaluran 

kredit konsumsi. 

2. Bagi Perbankan sebagai fungsi intermediasi dana masyarakat, dan 

memberikan sumbangan informasi yang positif bagi perkembangan 

perbankan di Indonesia. 

 


