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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masyarakat secara individu maupun kelompok membutuhkan modal 

untuk berwirausaha dalam skala besar ataupun UMKM demi memenuhi 

kelangsungan hidup mereka, sehingga masyarakat mulai mengambil jalan 

keluar dengan meminjam dana (modal) pada lembaga keuangan perbankan. 

Dapat kita ketahui bahwa pada umumnya usaha bank lebih terpusat 

pada pendanaan penyaluran kredit dari pada pendanaan yang lainnya. Oleh 

karena itu sumber pendapatan utama bank berasal dari kegiatan perkreditan 

yang berupa bunga.  

Besarnya suku bunga kredit sangat berpengaruh sekali dalam bank 

untuk menyalurkanya kembali kepada masyarakat.Semakin kecil tingkat 

suku bunga kredit yang diberikan bank pada nasabahnya, semakin banyak 

juga nasabah yang akan mengajukan kredit dengan jumlah nominal yang 

cukup besar pada bank tersebut,begitupun sebaliknya semakin tinggi suku 

bunga kredit yang diberikan bank pada nasabahnya semakin sedikit pula 

nasabah yang akan mengajukan kredit. 

Lembaga keuangan, perbankan harus berperan aktif dalam 

pembangungan, mengingat tugas-tugas pokoknya adalah menghimpun dana 

dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk 
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kredit. Dengan demikian kredit yang disalurkan oleh lembaga perbankan 

tetap diperlukan oleh masyarakat untuk melakukan pembangunan. 

Lembaga keuangan perbankan memegang peranan penting, yaitu 

membantu penyediaan kredit dalam masyarakat, dimana bank bergerak 

dalam penyaluran dana, dan dana inilah yang digunakan oleh pihak bank 

untuk dapat menyalurkan kredit kepada masyarakat, mengingat kredit 

sangat diperlukan dan merupakan salah satu sarana masyarakat untuk 

mendapatkan modal. 

Usaha pemberian kredit kepada calon peminjam dilakukan agar dana 

yang tersimpan di bank dapat tersalurkan ke masyarakat sehingga 

kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.  

Dalam menyalurkan kredit pihak bank mempunyai sumber dana yang 

dihimpun setidaknya terdiri dari tiga komponen yaitu modal, pinjaman antar 

bank dan DPK. Sebagaimana halnya dalam perbankan, dana yang terhimpun 

dari masyarakat merupakan komponen terpenting dalam penghimpunan 

dana (funding) di dunia perbankan. 

Sumber dana dari masyarakat disebut juga dana pihak ketiga, Dana 

Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari 

masyarakat atau pihak lainnya diluar bank. Dana pihak ketiga merupakan 

bagian dari masyarakat dikurangi pajak, yang tidak digunakan untuk 

konsumsi, baik sekarang maupun masa yang akan datang. Dana pihak ketiga 

yang dihimpun dari masyarakat ini lebih dikenal tabungan masyarakat 
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merupakan sumber dana paling besar yang diandalkan oleh bank (Sukirno, 

2004:70).  

Arti penting DPK selanjutnya bagi Bank dapat disimpulkan bahwa DPK 

berpengaruh secara positif dan signifikan tehadap jumlah pendanaan 

(financing) yang disalurkan oleh Bank. Yaitu bahwa semakin besar DPK 

yang berhasil dihimpun, maka semakin besar pula jumlah dana yang 

disalurkan oleh Bank kepada masyarakat. Akan tetapi sebaliknya, semakin 

kecil DPK maka semakin kecil juga dana yang akan disalurkan lagi 

kemasyarakat. Dari uraian tersebut maka dapat dipahami bahwa DPK 

menempati posisi yang sangat vital bagi perbankan,karena bisa berdampak 

positif ataupun negatif bagi bank tersebut dan masyarakat, Karena DPK 

merupakan (giro,tabungan, dan deposito) 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengambil judul “Pengaruh Tingkat Suku Bunga Kredit Dan Dana Pihak 

Ketiga Terhadap Penyaluran Jumlah Kredit Usaha Kecil Pada Bank Umum 

Di Propinsi Jawa Timur”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang penelitian diatas maka dapat dirumuskan pokok – 

pokok  permasalahan yang dilakukan pembahasan pada penelitian ini 

yaitu sebagai berikut : 
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1.  Apakah ada pengaruh yang signifikan antara tingkat suku bunga dan 

Dana Pihak Ketiga tehadap penyaluran jumlah kredit usaha kecil pada 

bank umum di Propinsi Jawa Timur tahun 2003.1 – 2012.4? 

 

C. Batasan Masalah 

  Batasan masalah dimaksudkan untuk mempermudah dan memperjelas 

pemahaman dari penelitian, agar pembahasan masalah dan penelitian ini 

tidak meluas dan lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan 

yang ada, maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan pada 

pengaruh tingkat suku bunga, dan dana pihak ketiga terhadap penyaluran 

jumlah kredit usaha kecil pada bank umum di propinsi jawa timur.  

 

D. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tingkat suku bunga dan DPK 

terhadap penyaluran jumlah kredit usaha kecil pada bank umum di 

propinsi Jawa Timur tahun 2003.1 – 2012.4. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini menguraikan tentang manfaat yang akan di 

peroleh apabila tujuan penelitian tercapai. Berikut ini hal – hal yang akan 

diteliti oleh penulis : 
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1)  Sebagai bahan tambahan informasi bagi bank dalam pengambilan 

keputusan yang bijak. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan acuan bagi 

peneliti lain yang akan meneliti masalah serupa, sehingga akan membantu 

dalam menyelesaikan penelitiannya. 

 

 


