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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

  Kegiatan pokok industri perbankan adalah menghimpun dana dari 

anggota masyarakat yang kelebihan dana (dalam bentuk tabungan, giro, 

deposito, dan lain sebagainya) dan menyalurkannya kembali kepada anggota 

masyarakat pemakai dana yang memerlukan dana (dalam bentuk berbagai 

macam kredit). Kegiatan tersebut menciptakan suatu mekanisme yang dapat 

mendayagunakan sumber ekonomi masyarakat sehingga akan meningkatkan 

laju pertumbuhan ekonomi negara. 

  Perbankan juga merupakan salah satu penggerak roda perekonomian 

dan pembangunan (agent of development) suatu negara dalam mendukung 

sektor riil suatu negara melalui kredit yang diberikan dan investasi yang 

ditanam masyarakat, karena sektor riil masih akan sangat tergantung pada 

perbankan. Permasalahan yang mendapatkan perhatian besar di perbankan 

adalah tingginya tingkat suku bunga yang dapat menghambat perkembangan 

sektor riil, sehingga harus mengetahui perkembangan kondisi umum 

perbankan untuk memantau tingkat suku bunga yang berlaku. 

   Kondisi umum perbankan dari tahun 2008 sampai 2010 semakin 

membaik dan  terus mengalami peningkatan, hal ini bisa dilihat dengan 

adanya kenaikan dari dana pihak ketiga (DPK) bank, kenaikan kredit juga 

pendapatan bank, serta berkurangnya keketatan likuiditas perbankan. Dalam 
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2 bulan terakhir, likuiditas mulai berkurang  dan terjadi peningkatan dana 

pihak ketiga (DPK), sedangkan total kredit tahun per tahun tumbuh 37,1 

persen. Kredit investasi juga mencatat pertumbuhan tahunan tertinggi 42,9 

persen, kredit modal kerja tumbuh 39 persen, kredit konsumsi tumbuh 33 

persen. 

   Risiko kredit masih tergolong rendah, namun berpotensi meningkat 

apabila pemburukan ekonomi global berlanjut. Tingkat kredit macet relatif 

stabil 3,9 persen dan kecukupan modal perbankan (CAR) juga masih tinggi 

mencapai 16 persen, sehingga diperkirakan jika pertumbuhan ekonomi 

berada di kisaran 4,9 – 5 persen, maka pertumbuhan kredit bisa mencapai 

15-20 persen di tahun mendatang. (www.bi.go.id.) 

   Kenaikan BI rate ditetapkan setelah mencermati perkembangan 

terkini baik perekonomian global maupun domestik. Tingginya suku bunga 

ini karena kebijakan BI untuk mengatasi inflasi yang tinggi dilakukan 

dengan menaikkan suku bunga. Meningkatnya tingkat suku bunga seiring 

dengan inflasi yang tinggi menurunkan kinerja perbankan sebagaimana 

terlihat dari penurunan laba. Karena itu, jika bank indonesia (BI) dan 

pemerintah dapat mengendalikan inflasi, dan kecenderungan suku bunga 

menurun, kinerja perbankan akan membaik.  

   Upaya yang dilakukan bank dalam menghadapi tingkat suku bunga 

yang tinggi yaitu, bank harus mempunyai manajemen risiko tingkat suku 

bunga yang baik dengan tujuan untuk mengendalikan risiko tingkat bunga 

pada tingkat yang dapat diterima. Peneliti tertarik membahas masalah risiko 
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tingkat bunga, karena ingin mengetahui seberapa besar risiko tingkat bunga 

yang dihadapi oleh beberapa bank yang sahamnya tercatat di Bursa Efek 

Indonesia.  

   Perbankan yang terdaftar di BEI ada 29 bank yang terdiri dari 2 bank 

persero, 22 bank jenis devisa, 4 bank non devisa dan 1 bank  campuran. 

Kondisi total aset, dana pihak ketiga (sumber liabilities) dan penyaluran 

kredit (aktiva produktif) dari tahun 2007 sampai 2010 seluruh bank yang 

tercatat di BEI dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Kinerja perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (jutaan 

rupiah) Tahun 2007-2010 

Tahun Asset DPK Kredit NII 

2007 1,065,948,097 844,447,376 500,383,443 52,667,580 

2008 1,196,351,476 1,073,356,387 499,805,974 61,528,139 

2009 1,412,112,136 1,118,020,608 711,507,755 71,381,604 

2010 1,577,082,999 1,269,989,371 986,417,584 82,835,719 

Sumber: www.bi.go.id. Diunduh pada tanggal 10 Mei 2011 

  

   Metode yang digunakan peneliti untuk mengukur risiko tingkat 

bunga yaitu metode manajemen kesenjangan (Gap Management), karena 

dalam metode tersebut menjelaskan bagaimana mengelola NIM (Net Interset 

Margin) sehingga mampu meningkatkan keuntungan ketika terjadi fluktuasi 

tingkat bunga dengan memainkan RSA atau RSL. Gap Manajement 

merupakan upaya untuk mengelola dan mengendalikan kesenjangan antara 

aset sentitif tingkat bunga dengan kewajiban sensitif tingkat bunga. 

   Untuk menghindari ataupun memperkecil risiko tersebut, maka bank 

sangat perlu untuk melakukan usaha dalam rangka mempersempit 

kesenjangan tersebut dengan menggunakan analisis manajemen risiko 

tingkat bunga. Berdasarkan uraian inilah maka peneliti tertarik untuk 
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melakukan penelitian dengan judul “Analisis Risiko Tingkat Bunga pada 

Beberapa Bank yang Sahamnya Tercatat di Bursa Efek Indonesia”. 

   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya 

maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah:  

1. Seberapa besar risiko tingkat bunga yang harus dihadapi bank-bank 

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2008 sampai dengan 

periode 2010? 

2. Bank manakah yang mempunyai risiko tingkat bunga tertinggi di 

antara bank-bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2008 

sampai dengan periode 2010? 

 

C. Batasan Masalah 

 Batasan masalah ini dibuat untuk menghindari perluasan dan lebih 

terfokus terhadap pembahasan masalah yang akan diteliti, maka penulis 

membatasi masalah dengan menggunakan analisis secara tahunan.  

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar risiko tingkat 

bunga yang harus dihadapi oleh bank-bank yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia. 
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b. Untuk mengetahui bank mana yang mempunyai risiko tingkat 

bunga tertinggi dari bank-bank yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia.   

2. Manfaat penelitian  

a. Bagi manajemen bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau 

masukan kepada perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait 

pengelolaan risiko tingkat bunga pada asset dan kewajibannya. 

b. Bagi para nasabah bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para 

nasabah dalam melihat kinerja bank dalam mengelola manajemen 

risiko khususnya yang berhubungan dengan risiko tingkat bunga. 

c. Bagi para pemegang saham bank yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

bagi para pemegang saham tentang bagaimana kondisi bank yang 

sebenarnya, terutama terkait adanya risiko tingkat bunga dalam 

pencapaian pendapatan. 

d. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

penelitian selanjutnya yang membutuhkan informasi sehingga 

dapat sebagai dasar perbandingan untuk dijadikan evaluasi dan 

dapat dijadikan penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.  


