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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang 

Krisis keuangaan yang terjadi di Amerika Serikat (AS) ternyata telah 

mempengaruhi wajah keuangan global.Dampak langsung krisis keuangan ini 

bagi Indonesia adalah kerugian beberapa perusahaan di Indonesia yang 

berinvestasi di institusi-institusi keuangan Amerika Serikat. Sedangkan 

dampak tidak langsung dari krisis adalah turunnya likuiditas, melonjaknya 

tingkat suku bunga, turunnya harga komoditas, melemahnya nilai tukar rupiah, 

dan melemahnya pertumbuhan sumber dana. (Sudarsono; 2009)  

Sejumlah dampak yang ditimbulkan dari krisis keuangan global 

terhadap perekonomian suatu Negara antara lain fluktuasi output, perubahan 

nilai tukar (apresiasi / depresiasi), gejolak inflasi dan penyesuaian suku bunga 

serta sejumlah perubahan lainnya. Kondisi tersebut membuat Bank Indonesia 

melakukan serangkaian kebijakan antara lain meningkatkan BI rate untuk 

meredam inflasi yang diakibatkan oleh turunnya nilai rupiah terhadap dolar. 

Kenaikan BI rate direspon dengan kenaikan tingkat bunga bank. Kenaikan 

tingkat bunga menyebabkan daya tarik menyimpan dana di bank 

meningkat.(Sudarsono: 2009). Konsekuesi apabila suku bunga kredit 

meningkat maka akan menyebabkan daya tarik penyimpanan dana juga ikut 

meningkat. Tetapi hal tersebut juga menjadi penghambat aliran kredit, dengan 

meningkatnya suku bunga kredit maka akan menyebabkan biaya bunga 



2 
 

pinjaman juga ikut meningkat. Kedua kondisi tersebut berpengaruh pada 

likuiditas bank yang ditunjukkan dengan perubahan Loan to deposit Ratio 

(LDR). 

Pengukuran likuiditas bank dapat dideteksi dari perkembangan nilai 

LDR yang merupakan rasio perbandingan antara jumlah kredit (dana yang 

disalurkan kepada masyarakat) terhadap jumlah dana masyarakat (dana pihak 

ketiga) dan modal sendiri yang dimiliki oleh suatu bank. Tingginya nilai LDR 

menunjukkan bahwa kredit yang disalurkan lebih banyak daripada jumlah 

dana masyarakat yang(dana pihak ketiga) dan modal sendiri yang dimiliki 

oleh suatu bank. Nilai LDR yang rendah dan nilai LDR yang tinggi akan 

menyebakan bank menjadi tidak likuid. Bank Indonesia telah menetapkan 

standart untuk LDR yaitu berkisar antara 85% - 110%. ( Ali : 2004)  

Semenjak keluar dari krisis ekonomi pada tahun 1997-1998, fungsi 

intermediasi bank kembali membaik, hal ini dapat dilihat dari kenaikan rasio 

LDR dari tahun 2005 - 2010. Tetapi pada tahun 2009 LDR mengalami 

penurunan sebesar 2,30%, perubahan LDR ini diperkirakan karena 

berfluktuatifnya beberapa variabel internal bank. ( Lihat tabel 1.1) 

Tabel 1.1 

Kondisi LDR, Suku Bunga SBI, Giro Wajib Minimum (GWM), dan 

Capital Adequacy Ratio (CAR) periode tahun 2005 – 2010 

Tahun LDR (%) Suku bunga SBI (%) GWM (%) CAR (%) 

2005 59.64 12.75 5.00 19.30 

2006 61.56 7.75 5.00 21.27 

2007 66.32 8.00 5.00 19.30 

2008 74.58 9.25 7.50 16.78 

2009 72.88 6.50 7.50 17.42 

2010 75.45 6.31 8.00 18.79 

Sumber: Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI) dan  Statistik 

Perbankan Indonesia (SPI) tahun 2005-2010 
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Kebijakan lain yang ditempuh Bank Indonesia dalam menghadapi 

krisis global adalah menyederhanakan aturan Giro Wajib Minimum (GWM) 

untuk menambah kepercayaan diri bank terhadap kondisi likuiditas perbankan 

yang melemah akibat krisis keuangan global. Giro Wajib Minimum adalah 

simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo 

rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank 

Indonesia sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK) bank. 

Selain itu, Bank Indonesia juga membuka ruang untuk repo Surat Utang 

Negara (SUN) atau SBI yang diperpanjang masa berlakunya hingga tiga 

bulan.(Sudarsono: 2009) 

Berfluktuasinya LDR bisa juga ditimbulkan dari besarnya resiko kredit 

yang disalurkan dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Kecukupan 

modal bank dalam menjalankan fungsinya terdeteksi dari nilai Capital 

Adequacy Ratio (CAR) yaitu adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh 

seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat 

berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank 

disamping memperoleh dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana 

masyarakat, pinjaman, dan sebagainya. Semakin tinggi nilai CAR 

mengindikasikan bahwa bank telah mempunyai modal yang cukup baik dalam 

menunjang kebutuhannya serta menanggung risiko-risiko yang ditimbulkan 

termasuk didalamnya risiko kredit. Dengan modal yang besar maka suatu 

bank dapat menyalurkan kredit lebih banyak, sejalan dengan kredit yang 

meningkat maka akan meningkatkan LDR itu sendiri. (Dendawijaya; 
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2003).Sesuai dengan Surat Edaran BI Nomor: 26 / 5 / BPPP tanggal 29 Mei 

1993 besarnya CAR yang harus dicapai oleh suatu bank minimal 8%. 

Keberadaan bank sebagai salah satu lembaga keuangan memang 

sangat diperlukan, namun begitu terjadi masalah dan krisis yang menimpanya 

sebagai akibat dari ketidakmampuan bank dalam membayar uang nasabah 

pada waktu terjadi penarikan.Untuk menghindari kondisi tersebut, maka 

perbankan perlu mengantisipasi dengan jalan menjaga kondisi likuiditas dan 

menghindaridengan masalah-masalah yang menyebabkan krisis 

likuiditas.Krisis likuiditas bagi suatu bank sebenarnya lebih berbahaya 

daripada pelayanan yang kurang baik terhadap nasabah. Reputasi yang telah 

dibangun bertahun-tahun akan runtuh dalam sehari hanya karena bank tersebut 

tidak dapat memenuihi kewajiban-kewajiban sesaat yang sudah jatuh tempo. 

(Darmi: 1995). Oleh karena itu pengelolaan likuiditas merupakan suatu fungsi 

terpenting yang dilaksanakan oleh lembaga perbankan. 

Berbasis dari informasi tabel 1.1 terungkap bahwa kondisi loan to 

deposit ratio (LDR) berada di titik kritis ( dibawah standart BI), sedangkan  

Capital Adequacy Ratio (CAR) berada di atasstandart BI dan kondisi giro 

wajib minimum relatif  tinggi (tight money policy) sedangkan suku bunga SBI 

cenderung menurun. Berdasarkan uraian diatas maka diambilah judul “ 

Analisa Pengaruh suku bunga SBI, giro wajib minimum dan Capital 

Adequacy Ratio (CAR) terhadap Likuiditas Perbankan yang Go Publik di 

Indonesia ( Periode Tahun 2005-2010 ).” 
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B. Rumusan  Masalah 

1. Seberapa besar pengaruh suku bunga  Sertifikat Bank Indonesia (SBI), 

giro wajib minimum dan capital adequacy ratio (CAR) terhadap likuiditas 

bank yang go publik di Indonesia periode tahun 2005-2010? 

2. Variabel apa saja yang secara dominan mempengaruhi likuiditas bank 

yang go publik di Indonesia periode tahun 2005-2010? 

 

C. Batasan  Masalah 

Agar masalah tidak melebar lebih jauh maka peneliti membatasi masalah 

penelitian. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Rasio likuiditas yang digunakan adalah Loan to Deposit Ratio (LDR) 

2. Data yang digunakan adalah data tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. 

3. Perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia selama 6  periode dari 

tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. 

 

D. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh suku bunga Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI), giro wajib minimum dan Capital Adequacy Ratio(CAR) 

terhadap likuiditas  perbankan yang go public di Indonesia periode tahun 

2005-2010 

2. Untuk mengetahui variabel apa saja yang secara dominan mempengaruhi 

likuiditas perbankan yang go public di Indonesia periode tahun 2005-2010 
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E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi pihak perbankan  

Sebagai bahan pertimbangan untuk mengatasi kendala-kendala perbankan, 

serta merupakan sumbangan pemikiran yang obyektif dalam pengambilan 

suatu keputusan serta dapat dijadikan dasar untuk merencanakan 

pengelolaan dana dalam rangka menjalankan fungsi intermediasinya.. 

2. Bagi peneliti  

Diharapkan penelitian tersebut bisa digunakan oleh peneliti sebagai media 

untuk mengaplikasikan teori yang di dapat dengan realisasi dinamika pada 

industri perbankan dan menguji apakah indikator seperti, suku bunga SBI , 

giro wajib minimum (GWM) ,dan CAR dapat berpengaruh terhadap 

likuiditas bank. 

3. Bagi pengetahuan umum 

Diharapkan nantinya hasil dari penelitian ini bisa digunakan untuk 

menambah khasanah pengetahuan di bidang perbankan terkait dengan 

likuiditas perbankan khususnya serta sebagai dasar acuan untuk penelitian 

lebih lanjut yang berkaitan dengan judul penelitian ini. 

 

 


