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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. LatarBelakang 

 
Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam 

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam 

masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah 

pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam 

jangka panjang. 

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kegiatan dalam perekonomian suatu 

Negara. Jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan 

positif, berarti kegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami 

peningkatan. Sedangkan apabila pada suatu periode perekonomian mengalami 

pertumbuhan negatif, berarti kegiatan ekonomi pada periode tersebut 

mengalami penurunan. 

Peningkatan kegiatan perekonomian harus didukung dari sisi pendanaan 

guna meningkatkan kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan. Salah satu 

sumber pendanaan yang dikenal dan dimanfaatkan menunjang perekonomian 

yaitu adanya sector perbankan. 

Perbankan sebagai lembaga keuangan yang dianggap mampu mendukung 

pembangunan yang sedang digalakkan oleh pemerintah, yaitu  dengan 

menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi maka bank dapat 

membantu sector riil dalam perekonomian untuk meningkatkan tingkat output 

sehingga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian, oleh 

karena itu kemajuan Perbankan pada suatu Negara dapat dijadikan sebagai 
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ukuran bagi kemajuan Negara tersebut. Menurut Kasmir (2011), Semakin maju 

suatu Negara maka semakin besar pula peranan perbankan dalam 

perekonomian negara tersebut. 

Perbankan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dikarenakan 

kegiatan perekonomian suatu Negara tidak pernah terlepas dari lalu lintas 

pembayaran, disinilah bank memegang peranan yang strategis melalui fasilitas 

kredit yang diberikan sehingga dapatdikatakan salah satu pusat perekonomian. 

Dalam perbankan banyak jenis-jenis kredit yang disalurkan kepada 

masyarakat, diantaranya adalah kredit untuk pengadaan barang-barang modal 

yang disebut kredit investasi, kredit untuk memenuhi kebutuhan modal kerja 

yang disebut kredit modal kerja, kredit untuk membeli barang dan jasa untuk 

keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha yang disebut kredit 

konsumsi (Ismail, 2011). 

Negara Indonesia sebagai Negara sedang berkembang, menyebabkan 

sumber dana utama dari kegiatan perekonomian adalah dari penyaluran kredit 

perbankan. Dampak kredit terhadap kesejahteraan masyarakat dalam memacu 

pertumbuhan ekonomi suatu Negara dipicu oleh meningkatnya aktifitas 

produksi yang didorong oleh kredit investasi dan kredit modal kerja yang akan 

mampu meningkatkan kapasitas perusahaan dalam meningkatkan produksi, dan 

dampak kredit terhadap pertumbuhan ekonomi juga dilihat dari peningkatan 

daya beli masyarakat yang didukung oleh kredit konsumsi. Apabila terjadi 

melambatnya penyaluran kredit perbankan maka bisa dikatakan sebagai salah 

satu penyebab penurunan pertumbuhan ekonomi di indonesia. 
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Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Statistik Perbankan 

Indonesia (SPI), diketahui bahwa kenaikan dan penurunan kredit diikuti oleh 

kenaikan dan penurunan pertumbuhan ekonomi juga, sehingga diduga 

penyaluran kredit berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Tabel 1.1: Total PDB dan Penyaluran Kredit oleh Bank Umum Di 
IndonesiaTahun 2009-2014 

Tahun Total PDB 

(dalam miliar rupiah) 

Total Penyaluran Kredit oleh Bank Umum 

(dalam miliar rupiah) 

2009 2.178.852 1.436.449 

2010 2.314.459 1.765.845 

2011 2.464.679 2.200.092 

2012 2.618.939 2.707.861 

2013 2.770.345 3.292.875 

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia dan Badan Pusat Statistik (diolah) 

Grafik 1.1: Pertumbuhan PDB dan Penyaluran Kredit oleh Bank Umum Di 
Indonesia Periode 2009-2013 

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia dan Badan Pusat Statistik (diolah) 
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka judul yang 

diambil yaitu “Peran Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Di Indonesia Tahun 2004-2013”. 

 
B. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertumbuhan penyaluran Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit 

Investasi (KI), Kredit Konsumsi (KK) dan Produk Domestik Bruto (PDB) 

di Indonesia tahun 2004-2013? 

2. Bagaimana pengaruh Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Investasi (KI), 

dan Kredit Konsumsi (KK) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di 

Indonesia tahun 2004-2013? 

 
C. TujuanPenelitian 

 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pertumbuhan penyaluran Kredit Modal Kerja (KMK), 

Kredit Investasi (KI), Kredit Konsumsi (KI) dan Produk Domestik Bruto 

(PDB) di Indonesia tahun 2004-2013. 

2. Untuk menguji dan menganalisis adanya pengaruh Kredit Modal Kerja 

(KMK), Kredit Investasi (KI), dan Kredit Konsumsi (KK) terhadap Produk 

Domestik Bruto (PDB) di Indonesia tahun 2004-2013. 
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D. BatasanMasalah 
 

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dan lebih terarah, 

maka peneliti membatasi permasalahan yang berkaitan pada “Peran Kredit 

Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2004-2013” 

yaitu antara lain: 

1. Penelitian “Peran Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di 

Indonesia Tahun 2004-2013” ini difokuskan pada Bank Umum 

berdasarkan kelompok Bank, yang meliputi: Bank Persero, Bank Umum 

Swasta Nasional Devisa, Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa, Bank 

Pembangunan Daerah, Bank Campuran, Bank Asing. 

2. Penelitian ini menggunakan data tahunan dari kredit modal kerja, kredit 

investasi, kredit konsumsi yang ada pada Bank yang termasuk dalam 

kelompok Bank Umum. 

3. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam penelitian ini diukur dengan data 

tahunan dari Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan harga konstan. 

 
E. Manfaat Penelitian 

 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta informasi yang 

berguna bagi berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain: 

1. Bagi Pemerintah 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu 

bahan pertimbangan dan masukan guna pengambilan keputusan dalam 

melakukan pengembangan Perbankan sebagai pendorong pertumbuhan 

ekonomi. 
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2. Bagi Bank 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh bank dalam 

mengamati perkembangan kinerja bank, menilai kemampuan bank dalam 

menghimpun dana dari masyarakat, dan menilai kemampuan bank dalam 

menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, sehingga 

fungsi bank dapat berjalan dengan semestinya dan bias mendorong 

pertumbuhan ekonomi indonesia. 

3. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi atau 

referensi yang bermanfaat bagi pembaca yang berkepentingan untuk 

melakukan penelitian berkaitan dengan masalah yang sama dalam skripsi 

ini, sehingga diharapkan dapat mengembangkan penelitian lebih baik lagi. 
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