
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang besar dan sedang berkembang. Pada 

sekarang ini Indonesia sedang berusaha meningkatkan pembangunan di 

berbagai sektor contohnya yaitu sektor ekonomi khususnya dibidang 

perbankan. Pada zaman modern seperti sekarang ini, seluruh masyarakat 

Indonesia sudah mengetahui dan menerima dengan baik lembaga perbankan 

tersebut. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kantor bank yang sudah 

bermunculan sekarang ini. 

Intermediasi yang dilakukan oleh bank sangat dapat berkaitan dengan 

perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, jika tingakat pertumbuhan 

ekonomi suatu negara semakin baik, maka hal tersebut tidak akan lepas dari 

peran sektor perbankan. (Nuraini, 2009) 

Menurut UU No 10 Tahun 1998 tentang fungsi bank yaitu, bank adalah 

lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai intermediasi mengumpulkan 

dana dari pihak yang kelebihan dana (unit surplus) dan menyalurkan dana 

kepada pihak yang membutuhkan (unit defisit) dalam bentuk kredit. Sektor 

Perbankan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian suatu 

negara khusunya di negara Indonesia. Bank memiliki fungsi yaitu sebagai 

penyalur kredit yang dapat menguntungkan masyarakat bagi semua pihak. 

Bank juga merupakan badan usaha yang tentunya bertujuan untuk 

mendapatkan atau menghasilkan keuntungan. Untuk memperoleh tujuannya, 

bank akan melakukan berbagai usaha agar dapat memperoleh keuntungan yang 



2 

 

sebesar-besarnya. Salah satu usaha yang digunakan oleh pihak perbankan 

untuk menghasilkan keuntungan adalah dengan penyaluran kredit.  

Di Indonesia, kredit perbankan masih dikatakan menjadi sumber 

permodalan yang diminati oleh masyarakat meskipun kredit bukan merupakan 

cara satu-satunya untuk mendapatkan modal. Namun sebagian dari pengusaha, 

kredit masih merupakan pilihan utama untuk mendanai kegiatan usahanya 

terutama usaha kecil menengah. Oleh karena itu, peran suatu bank dengan cara 

penyaluran kredit kepada masyarkat masih sangat besar terutama dalam 

menggerakkan sektor ekonomi. 

Kredit pada bank yang dapat disalurkan dibagi menjadi tiga yaitu kredit 

modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi. Pada tabel 1.1 akan 

membahas mengenai dana penyaluran kredit pada bank umum di Indonesia. 

Tabel 1.1 

Tabel Penyaluran Kredit Bank Umum 

Penyaluran kredit Bank Umum menurut jenis penggunaan 

Tahun 

Dana Kredit menurut penggunan jenis tahun 2007-2016 

(Milyar Rp) 

Kredit Modal 

Kerja Kredit Investasi Kredit konsumsi 

2007 533.240 186.218 282.553 

2008 684.672 255.900 367.117 

2009 703.002 297.939 436.989 

2010 880.208 348.518 537.118 

2011 1.068.676 464.262 667.155 

2012 1.316.689 591.425 799.748 

2013 1.585.659 798.157 909.058 

2014 1.757.449 903.194 1.013.666 

2015 1.916.256 1.035.889 1.105.759 

2016 2.049.098 1.125.467 1.202.630 

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, diolah, 2017  
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Tabel 1.1 mengenai jumlah kredit yang diberikan oleh bank umum 

berdasarkan jenis penggunaan yang terpadat di Indonesia. Dari data tersebut 

dapat disimpukan bahwa kredit perbankan secara keseluruhan mempunyai 

gerak yang meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan jenis penggunaannya 

yang terdiri dari kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi. Dari 

ketiga jenis kredit tersebut, yang menyalurkan kreditnya dengan jumlah setiap 

tahunnya meningkat dan dengan jumlah yang besar adalah kredit modal kerja.  

Dari penyaluran kredit modal kerja tersebut yang dapat disalurkan oleh pihak 

perbankan diharapkan penyaluran dana tersebut mampu memberikan 

pergerakan pada laju perekonomian dan dapat diterima oleh masyarakat 

dengan baik. 

Terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai penyebab naik 

turunnya volume kredit perbankan. Ada berpendapat, bahwa rendahnya dana 

kredit yang disalurkan dikarenakan oleh rendahnya penawaran kredit dari 

pihak bank kepada masyarakat, namun terdapat pendapat lainnya yang 

menyatakan bahwa rendahnya penyaluran kredit lebih dikarenakan oleh 

rendahnya permintaan kredit perbankan dari masyarakat. Maka dari itu perlu 

dilakukan sebuah penelitian untuk mencari faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi fluktuasi penyaluran kredit modal kerja. Untuk itu, dalam 

kemampuan bank untuk menyalurkan kredit tentunya pihak bank akan 

mempertimbangkan beberapa faktor internal bank yaitu seperti dana pihak 

ketiga, non performing loan, dan return on asset.  
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Kredit Modal Kerja merupakan jenis produk kredit yang disediakan 

oleh bank dengan tujuan digunakan untuk pembiayaan modal nasabah. Kredit 

modal kerja merupakan adalah modal yang dipinjam dari suatu bank yang akan 

habis digunakan dalam satu siklus usahanya. Cara untuk mencari tahu faktor 

apa saja yang dapat menaikkan pertumbuhan suatu penyaluran kredit dapat 

dilakukan dengan cara melihat faktor eksternal dan internal dari perusahaan 

perbankan tersebut. Jika dilihat dari faktor internal perbankan, ada beberapa 

faktor yang menjadi pengaruh pertumbuhan penyaluran kredit misal nya seperti 

dana pihak ketiga, non performing loan, dan return on asset.  

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang disimpan oleh 

masyarakat kepada perbankan dengan beberapa jenis produk simpanan seperti 

tabungan, giro, dan deposito. Dari dana masyarkat yang tersimpan, maka dana 

tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan bank yang dapat memberikan 

pendapatan bagi bank, salah satunya yaitu produk bank yang berbentuk 

penyaluran kredit perbankan. Kenaikan dana pihak ketiga yang tersimpan pada 

bank tentunya akan meningkatkan jumlah kredit yang akan disalurkan oleh 

pihak perbankan. Dari penyaluran kredit tersebut diharapakan akan mendorong  

pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Meydianawathi, 2006). Hal ini berarti 

semakin tinggi dana yang disimpan oleh bank dari masyarakat atau pihak 

ketiga, maka akan meningkatkan penyaluran kredit. Penyaluran kredit 

merupakan perioritas suatu perbankan dalam mengalokasikan dananya, karena 

sumber dana bank berasal dari masyarakat dan akan disalurkan kembali kepada 

masyarakat dalam bentuk penyaluran kredit. Disisi lain penyaluran kredit 
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merupakan kegiatan yang sangat utama bagi suatu bank umum untuk 

mendapatkan laba atau keuntungan (Pratama, 2010).  

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kredit modal kerja adalah Non 

Performing Loan (NPL). NPL adalah kredit bermasalah, kredit bermasalah 

yaitu  kredit yang tidak bisa terbayar sebagian maupun seluruhnya oleh nasabah 

kepada pihak bank sesuai dengan perjajian yang disepakati kedua belah pihak. 

NPL dikategorikan dalam tiga kualitas yaitu kredit kurang lancar, kredit 

diragukan, dan kredit macet atau biasa disebut dengan bad debt. Akibat dari 

tingginya nilai rasio NPL suatu perbankan, maka pihak bank diharus untuk 

menyediakan cadangan dana yang menyebabkan modal bank berkurang. 

Sehingga, jika tingkat rasio NPL tinggi maka pihak perbankan akan kesulitan 

dalam penyaluran kredit kepada masyarakat. (Oktaviani, 2012) 

Rasio NPL akan menunjukkan seberapa besar kemampuan bank dalam 

mengumpulkan kembali kredit yang telah disalurkannya. Tingginya NPL dapat 

memberikan pengaruh kepada kebijakan bank dalam penyaluran kreditnya 

yaitu dengan cara bank akan menjadi lebih berhati-hati. Karena apabila ada 

bank yang tetap menyalurkan kreditnya ketika nilai rasio NPL-nya tinggi maka 

bank tersebut adalah bank yang akan mengambil resiko tinggi atau biasa 

disebut risk taken.  

Menurut Zuhroh (2012), Besarnya jumlah kredit yang diberikan oleh 

bank akan menentukan jumlah keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak 

bank, namun bukan berarti apabila jumlah kredit yang diberikan besar maka 

akan mengahsilkan keuntungan bank besar pula. Hal ini berakibat pada jumlah 
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Non Performing Loan yang dihasilkan bank. Maka dari itu diperlukan 

kebijakan yang tepat untuk pemberian kredit guna menurunkan rasio NPL yang 

dialami bank.  

Bank dalam menjalankan kegiatan opersionalnya, bank perlu 

memperhatikan aspek profitabilitas yang dimiliki oleh bank. Suatu bank yang 

mampu mendapatkan laba cukup besar dapat diatikan bahwa bank mampu 

menjalankan usahanya. Profitabilitas biasanya mengunakan rasio Return On 

Asset (ROA). Menurut Sudarti (2016) Return on Asset (ROA) adalah salah satu 

rasio dalam profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan 

perbankan dalam menghasilkan laba menggunakan asset yang dimiliki dan 

merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas kinerja 

keuangan perbankan. 

Jika rasio ROA semakin tinggi maka bank tersebut dapat dikatakan 

mendapatkan keuntungan yang tinggi. Dengan keadaan ROA yang tinggi 

makan pihak masyarakat akan mempercayai bank tersebut dan dapat lebih 

banyak menyalurkan kredit. Salah satu sumber penghasilan terbesar bagi suatu 

bank terdapat pada penyaluran kredit bank. Maka dari itu bank harus lebih bijak 

dalam penentuan suku bunga, baik untuk suku bunga kredit maupun suku 

bunga simpanan. Apabila bank menaruh suku bunga kredit lebih rendah 

dibandingkan dengan suku bunga simpanan maka akan mengakibatkan tingkat 

laba yang dihasilkan oleh bank semakin kecil dikarenakan bank akan 

menggunakan keuntungan tersebut untuk membayar bunga kepada deposan, 

jadi bank harus menentapkan suku bunga kredit harus lebih besar dibandingkan 
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suku bunga simpanan. Selain itu juga, tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh 

bank akan berkaitan dengan kemampuan bank dalam menghimpun dana dan 

kemampuan bank dalam menyalurkan dana.  

Menurut Zuhro (2015) Sebagaimana ketentuan yang berlaku dari bank 

Indonesia dengan ketentuan nilai ROA > 1,5 yang akan diartikan, jika nilai 

ROA > 1,5 maka kinerja bank dalam mengelola asetnya secara efektif dan 

efisien dalam menghasilkan laba semakin baik. 

Ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya tentang 

pengaruh DPK, NPL dan ROA terhadap penyaluran kredit dan penyaluran 

kredit modal kerja, namun dari beberapa hasil penelitian tersebut terdapat 

perbedaan hasil antar peneliti. Oleh karena itu terdapat “reseach gap” dari 

beberapa peneliti sebelumnya sebagai berikut: 

Menurut Putra dan Dewi (2015) yang meneliti tentang pengaruh DPK 

terhadap penyaluran kredit mendapatkan hasil bahwa DPK berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap penyaluran kredit modal kerja. 

Triasdini (2010) meneliti tentang pengaruh NPL terhadap kredit modal 

kerja, dari penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa NPL berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit modal kerja, sedangkan 

penelitian yang dilakukkan oleh Putra dan Dewi (2015) yang meneliti 

mengenai pengaruh NPL terhadap penyaluran kredit modal kerja, dari hasil 

penelitian tersebut bahwa NPL memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap penyaluran kredit modal kerja. Selanjutnya, Pratiwi dan Hindasah 

(2014) membahas tentang pengaruh NPL terhadap penyaluran kredit, dari hasil 
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penelitian tersebut menujukkan hasil yang berbeda yaitu NPL berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit. Penelitian selanjutnya adalah 

Sania (2010) yang meneliti tentang pengaruh NPL terhadap penyaluran kredit, 

dari hasil penelitian tersebut mendapatkan hasil yaitu NPL berengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit.  

Menurut Apsari (2015) yang meneliti hubungan antara ROA terhadap 

penyaluran kredit  menemukan bahwa ROA memiliki hubungan yang positif 

dan sigifikan terhadap penyaluran kredit, sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh Made dan Nyoman (2016) yang meneliti pengaruh ROA terhadap 

penyaluran kredit mendapatkan hasil yaitu ROA berpengaruh positif terhadap 

ROA. Penelitian selanjutnya adalah peneltian Pratiwi dan Hidasah (2014) dan 

Serli (2016) yang membahas tentang pengaruh ROA terhadap penyaluran 

kredit, dari kedua penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa ROA 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit.  

Perbedaan hasil penelitian dari beberapa peneliti sebelumnya 

menujukkan hasil yang berbeda-beda. Hal ini membuat peneliti tertarik 

meneliti kembali terkait hal yang mempengaruhi penyaluran kredit khususnya 

pada kredit modal kerja serta memanfaatkan kinerja perbankan yang semakin 

membaik agar masyarkat menaruh kepercayaan kepada pihak bank sehingga 

akan memicu pertumbuhan kredit yang baik dan pertumbuhan ekonomi yang 

baik.  
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

Bagaimana pengaruh DPK, NPL dan ROA terhadap kredit modal kerja 

pada bank yang go public di Indonesia periode tahun 2007-2016? 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat tercapai dan pembahasan masalah tidak 

melebar dari judul yang diambil. Maka peneliti hanya membatasi penelitian 

pada faktor internal bank yang mempengaruhi Kredit Modal Kerja (KMK) 

yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), Non performing Loan (NPL) dan Return On 

Asset (ROA). Pada Bank Umum Yang Go Public Periode 2007-2016 di 

Indonesia berdasarkan nilai ROA yang positf agar tidak terjadi kesalahan 

pengolahan data. 

D. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh DPK, ROA dan NPL terhadap penyaluran 

Kredit Modal Kerja pada Bank umum yang go public di Indoensia periode 

tahun 2007-2016. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi bank  

Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pihak bank mengingat fungsi 

utamanya adalah sebagai intermediasi dana masyarakat, dan memberikan 

informasi bagi bank umum dalam menentukan kebijakan penyaluran 

kredit modal kerja. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya  

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi serta menjadi informasi 

bagi peneliti selanjutnya, terutama dalam hal penyaluran kredit modal 

kerja. 


