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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Bank adalah lembaga keuangan (financial institution) yang 

berfungsi sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara 

pihak yang kelebihan dana (surplus unit) dan pihak yang kekurangan dana 

(deficit unit). Melalui bank kelebihan dana tersebut dapat disalurkan 

kepada pihak – pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat bagi 

kedua belah pihak. Bank menerima simpanan uang dari masyarakat (Dana 

Pihak Ketiga) dan kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk 

kredit. Pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung pada 

perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Ketika 

sektor perbankan terpuruk perekonomian nasional juga ikut terpuruk. 

Demikian pula sebaliknya, ketika perekonomian mengalami stagnasi 

sektor perbankan juga terkena imbasnya dimana fungsi intermediasi tidak 

berjalan normal (Kiryanto, 2007 dalam Pratama, 2010). 

Bank Umum (Commercial Bank) memiliki peranan yang sangat 

penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, karena lebih 

dari 95% Dana Pihak Ketiga (DPK), perbankan nasional yang meliputi 

Bank Umum (Commercial Bank), Bank Syariah (Sharia Bank), dan Bank 

Perkreditan Rakyat (Rural Bank) berada di Bank Umum (Statistik 

Perbankan Indonesia, diolah). Menurut Lukman Dendawijaya (2005) 
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dalam pratama (2010) dana - dana yang dihimpun dari masyarakat dapat 

mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank dan 

kegiatan perkreditan mencapai 70% - 80% dari total aktiva bank. DPK ini 

yang selanjutnya digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 

melalui penyaluran kredit . 

  Penyaluran kredit memungkinkan masyarakat untuk melakukan 

investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa, mengingat semua 

kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi selalu berkaitan dengan 

penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi 

ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat. 

Melalui fungsi ini bank berperan sebagai Agent of Development (Susilo, 

Triandaru, dan Santoso, 2006 dalam Pratama 2010). 

Menurut Halim Alamsyah, dkk (2005) dalam Pratama (2010) di 

negara - negara seperti Indonesia peranan bank cenderung lebih penting 

dalam pembangunan, karena bukan hanya sebagai sumber pembiayaan 

tetapi juga mampu mempengaruhi siklus usaha dalam perekonomian 

secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan bank lebih superior dibandingkan 

dengan lembaga keuangan lainnya dalam menghadapi informasi yang 

asimetris dan mahalnya biaya dalam melakukan fungsi intermediasi. 

Secara alami bank mampu melakukan kesepakatan dengan berbagai tipe 

peminjam. 

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio permodalan yang 

menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan 
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pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang 

diakibatkan oleh kegiatan operasi bank (Ali, 2004 dalam pratama 2010). 

Pinjaman Antar Bank adalah Kebutuhan pendanaan kegiatan usaha 

bank dapat juga diperoleh dari pinjaman jangka pendek dan menengah dari 

bank lain. Sering digunakan untuk pendanaan yang lebih terencana.  

Didalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahuhi kinerja 

keuangan dan perkembangan penyaluran kredit di Indonesia sehingga 

peneliti melakukan penelitian ini  di bank umum di Indonesia  

  Paparan diatas mendasari perlunya diadakan penelitian mengenai “ 

Analisis Kinerja Keuangan dan perkembangan Penyaluran Kredit Bank 

Umum di Indonesia Tahun 2007-2011” 

 

B. Rumusan Masalah 

 Perumusan masalah penelitian merupakan pernyataan yang 

lengkap dan ter perinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti 

berdasarkan identigikasi dan kajian masalah. Berdasarkan latar belakang 

diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Seberapa besar perkembangan Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), 

Capital Adequacy Rasio (CAR) dan Pinjaman dari Bank Lain  

terhadap penyaluran kredit di Bank Umum Indonesia tahun 2007 – 

2011? 

2. Apakah peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) diikuti 

meningkatnya Penyaluran Kredit? 



4 
 

3. Apakah peningkatan Capital Adequaty Rasio (CAR) diikuti 

meningkatnya penyaluran Kredit? 

4. Apakah peningkatan Pinjaman dari Bank Lain diikuti 

meningkatnya penyaluran kredit? 

 

C. Batasan Masalah 

 Berdasarkan perumusan masalah,agar peneliti ini terfokus pada 

tujuan peneliti, maka ruang lingkup pembahasan dititik beratkan pada 

besarnya Kinerja keuangan yang terdiri dari Dana Pihak ketiga (DPK), 

Capital Adequacy Rasio (CAR), Pinjaman dari Bank Lain terhadap 

penyaluran kredit di Bank Umum Indonesia tahun 2007 – 2011. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Bertolak dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah:  

a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis perkembangan Variabel 

Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Rasio (CAR), 

Pinjaman dari Bank Lain terhadap penyaluran kredit di Bank 

Umum Indonesia tahun 2007 – 2011 

b. Untuk menjelaskan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) diikuti 

meningkatnya penyaluran kredit. 
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c. Untuk menjelaskan peningkatan Capital Adequaty Rasio (CAR) 

diikuti meningkatnya penyaluran kredit. 

d. Untuk menjelaskan peningkatan Pinjaman Bank Lain diikuti 

meningkatnya penyaluran Kredit. 

2. Kegunaan Penelitian. 

Setiap penelitian tentu mempunyai kegunaan (manfaat) penelitian 

yang berguna bagi pengambil kebijakan dan Bagi Peneliti lain yang 

dijadikan obyek penelitian dan juga dapat berguna bagi peneliti itu sendiri. 

Adapun kegunaan (manfaat) penelitian adalah: 

a. Bagi pengambil kebijakan 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengambil 

kebijakan dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat 

segala keputusan. 

b. Bagi peneliti lain 

Sebagai referensi atau input bagi peneliti lain yang ingin 

melakukan penelitian berkaitan dengan masalah yang diangkat 

dalam skripsi ini. Sehingga diharapkan dapat mengembangakan 

penelitian lebih baik lagi. 

 

 

 

 


