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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perbankan memegang peranan yang sangat penting di dalam sistem 

keuangan negara. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki 

pengaruh yang cukup besar dalam roda perekonomian baik di Indonesia maupun 

di dunia, selain itu bank dapat dikatakan sebagai lembaga intermediasi keuangan 

hal ini dikarenakan fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan kembali dan tersebut kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup masyarakat.  

Pengalokasian dana terbesar yang dilakukan oleh bank adalah dalam 

bentuk penyaluran kredit. Penyaluran kredit perbankan ini mendatangkan 

keuntungan baik bagi pihak bank maupun masyarakat. Bagi masyarakat, kredit 

bank dapat menambah dan untuk mengembangkan usaha tersebut, sedangkan 

bagi pihak bank penyaluran kredit dapat memberikan keuntungan dan 

menambah bank tersebut.  

Abdullah (2003:22) mengemukakan bahwa dalam mekanisme kinerja 

bank dengan perannya sebagai lembaga perantara keuangan, penyaluran dana 

kepada masyarakat merupakan aktivitas yang dilakukan setelah penghimpunan 

dana dari masyarakat. Beberapa alternatif penyaluran dana bank, dan yang 

terbesar proporsinya adalah dalam bentuk kredit (pinjaman kepada debitur). 
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Melalui penyaluran kredit bank memperoleh bunga sebagai pendapatan bagi 

bank.  

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu alasan 

terkonsentrasinya usaha bank dalam kredit yang disalurkan adalah sifat usaha 

bank sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dengan unit defisit dan 

sumber utama dana bank berasal dari masyarakat, sehingga secara moral mereka 

harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.  

Kredit yang diberikan oleh Bank umum konvensional Go Public secara 

umum dapat dilihat dari berbagai segi yaitu segi kegunaan, segi tujuan kredit, 

segi jangka waktu,segi jaminan dan segi sektor usaha. Perbankan saat ini masih 

didominasi oleh kredit modal kerja dan kredit konsumsi. Tumbuhnya kredit 

modal kerja dan konsumsi menjadi penopang tumbuhnya kredit perbankan.  

 Peningkatan jumlah kredit yang disalurkan oleh Bank umum 

konvensional Go Public, pasti ada faktor – faktor yang mempengaruhinya baik 

secara internal maupun eksternal. Faktor internal yang diduga mempengaruhi 

penyaluran kredit antara lain DPK, ROA, CAR, NPL, dan NIM dan faktor 

eksternal antara lain SBI dan tingkat inflasi. Melihat faktor internal lebih 

terkontrol dibandingkan dengan pengaruh dari luar (eksternal) dan lebih mudah 

memprediksi kemungkinan perubahan yang akan terjadi peneliti lebih memilih 

faktor internal dibandingkan faktor eksternal. 

 Berdasarkan fenomena gap yang muncul yaitu setiap tahun jumlah kredit 

yang disalurkan bank umum konvensional mengalami peningkatan, namun disisi 

lain rasio CAR, NIM, dan ROA yang seharusnya mengalami peningkatan searah 
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dengan meningkatnya jumlah kredit dan rasio NPL yang seharusnya mengalami 

penurunan ketika jumlah kredit yang disalurkan bertambah, namun berdasarkan 

tabel dibawah ini semua rasio yang ada mengalami pergerakan yang fluktuatif. 

Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1  

Perkembangan kredit, DPK, ROA, CAR, NPL, dan NIM Bank Umum 

Konvensional Periode 2012 – 2016 

Sumber : Statistika Perbankan Indonesia /www.ojk.go.id 

 Faktor pertama yang diduga mempengaruhi yaitu Dana Pihak Ketiga. 

Dendawijaya (2003:53) mengemukakan bahwa Dana Pihak Ketiga merupakan 

dana berupa simpanan dari pihak masyarakat. Sumber utama bank dalam 

aktivitas penyaluran kredit yaitu dari masyarakat atau berasal dari Dana Pihak 

Ketiga dalam bentuk simpanan deposito berjangka, tabungan, dan simpanan 

giro(bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank).  

No Keterangan 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Kredit(Milliar) 1.437.930 1.765.845 2.200.094 2.725.674 3.319.842 

2. DPK (Milliar) 1.950.712 2.338.824 2.785.024 3.225.198 3.319.842 

3. ROA 2,60% 2,86% 3,03% 3,11% 3,08% 

4. CAR 17,42% 17,18% 16,05% 17,43% 18,13% 

5. NPL 3,31% 2,56% 2,17% 2,85% 2,70% 

6. NIM 5,25% 5,27% 5,22% 5,49% 4,89% 
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 Dana Pihak Ketiga dapat memiliki kontribusi terbesar dari beberapa 

sumber dana sehingga jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh 

suatu bank akan mempengaruhi kemampuanya dalam menyalurkan kredit. 

Adanya kenaikan jumlah simpanan dana yang ada pada bank, itu membuktikan 

adanya pertumbuhan Dana Pihak Ketiga yang akan mempengaruhi tingkat 

kecukupan bank dalam bentuk kredit.  

ROA memproksikan besarnya jumlah pendapatan yang diperoleh bank 

akibat memaksimalkan aset – aset yang dimilikinnya. Besarnya nilai ROA yang 

dimiliki oleh bank, maka akan semakin besar tingkat keuntungan yang diperoleh. 

Berdasarkan laporan keuangan yang ada dan literatur yang tersedia, bunga 

merupakan unsur pendapatan yang paling besar. Hasil yang diperoleh dari 

pendapatan bunga mencapai 75 % sedangkan 25 % berasal dari pendapatan jasa 

lainnya (Simorangkir ,2004:45). Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan 

terbesar bank diperoleh dari usaha bank menyalurkan kredit. 

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio yang memproksikan 

jumlah modal yang dimiliki oleh bank. Rasio ini digunakan untuk mengukur 

sejauh mana modal sendiri yang digunakan untuk menutup resiko yang mungkin 

akan muncul akibat penanaman aktiva yang mengandung resiko. Semakin besar 

CAR yang dimiliki suatu bank menandakan bahwa sumber daya financial dalam 

hal ini adalah modal juga semakin besar, hal ini berdampak bahwa bank dapat 

dan mampu melakukan salah satu kegiatan operasionalnya yaitu menyalurkan 

kredit kepada masyarakat.  
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Hal tersebut membuktikan bahwa CAR memiliki pengaruh pada 

penyaluran kredit, karenatingginya CAR maka akan semakin baik pula sumber 

daya financial yang digunakan untuk mengantisipasi munculnya kerugian yang 

disebabkan oleh penyaluran kredit,dengan kata lain CAR memiliki sebuah 

dampak psikologis yaitu meningkatkan tingkat kepercayaan diri dari perbankan 

dalam menyalurkan kredit.  

Faktor ketiga diduga mempengaruhi penyaluran kredit yaitu Non 

Performing Loan (NPL). NPL merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan bank dalam mengcover resiko kegagalan pengembalian kredit yang 

dilakukan oleh Debitur (Darmawan,2004:34). Melihat penjelasan tersebut, jika 

bank baik dalam memperhatikan NPL nya makan akan baik pula dalam 

penyaluran kreditnya.  

NPL menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola 

kredit bermasalah yang diberikan oleh bank, sehingga semakin tinggi rasio ini 

maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit 

bermasalah semakin besar (Hariyani,2010). Semakin besarnya kredit macet 

maka semakin meningkat pula NPL bank.  

NIM merupakan indikator untuk menunjukkan tingkat efisiensi 

operasional suatu bank.Taswan (2010:34) mengatakan hal yang perlu dicermati 

bahwa NIM bisa bermakna ganda yaitu NIM yang tinggi bisa dimaknai bahwa 

intermediasi bank relatif tinggi. NIM mempunyai peran yang sangat besar dalam 

memperkuat sistem perbankan nasional,jadi dapat dikatakan bahwa NIM yang 
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tinggi itu sangat baik ketika NIM itu dipergunakan untuk memperkuat posisi 

modal bank.  

Semakin tinggi nilai NIMakan meningkatkan pendapatan bunga atas 

aktiva produktif yang dikelola oleh bank, sehingga pendapatan bunga bersih 

yang diperoleh dapat diputar kembali dalam bentuk penyaluran kredit. NIM 

yang tinggi juga bisa menambah sumber dana pada perbankan sehingga tugas 

perbankan sebagai penyalur dana kredit akan berjalan secara maximal. 

Bertahan dari keadaan tersebut, tentu dibutuhkan kekuatan mengatur 

faktor internal yang baik dalam perbankan itu sendiridalam menyalurkan kredit 

selalu mengandung risiko yang tidak lancarnya pembayaran kredit baik itu 

dalam waktu pembayaran, bunga, maupun pokok pinjaman. Risiko tersebut 

dapat mempengaruhi kinerja bank khususnya dari sisi internal. 

Pada penelitian terdahulu masih sering ditemukan hasil – hasil yang tidak 

konsisten atau hasil penelitian mengenai penyaluran kredit perbankan masih 

ditemukan perbedaan hasil, maka dari itu penelitian ini perlu diteliti lebih lanjut 

untuk mengetahui pengaruh DPK, ROA, CAR, NPL dan NIM terhadap 

penyaluran kredit pada bank Umum Konvensional Go Public yang terdaftar di 

BEI periode 2012 – 2016.  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut : 
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1. Apakah DPK, ROA, CAR, NPL, dan NIM berpengaruh signifikan terhadap 

kredit yang disalurkan perbankan pada Bank Umum Konvensional Go 

Public di Indonesia periode 2012 – 2016 ?  

2. Dari variabel DPK, ROA, CAR, NPL, dan NIM manakah variabel yang 

paling berpengaruh signifikan terhadap kredit yang disalurkan perbankan 

pada Bank Umum Konvensional Go Public di Indonesia periode 2012 – 

2016? 

C. Batasan Masalah 

Mengingat begitu banyak permasalahan yang harus diatasi, agar 

penelitian ini dapat membahas lebih tuntas dan dapat mencapai sasaran yang 

diharapkan, perlu adanya pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi 

masalah yang ada penelitian ini lebih memfokuskan pada pengaruh faktor 

internal yang mempengaruhi penyaluran kredit yaitu DPK, ROA, CAR, NPL, 

NIM, dan Kredit yang diteliti yaitu total kredit yang diberikan oleh pihak 

perbankan, selain itu objek bank yang diteliti difokuskan hanya pada Bank 

Umum Konvensional Go Public di Indonesia yang terdaftar di BEI ( Bursa Efek 

Indonesia ) dan periode penelitian mulai 2012 – 2016.  

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji pengaruh signifikan DPK, ROA, CAR, NPL, dan NIM 

terhadap kredit yang disalurkan perbankan pada Bank Umum Konvensional 

Go Public di Indonesia periode 2012 – 2016.  

2. Untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh signifikan diantara 

DPK, ROA, CAR, NPL, dan NIM terhadap kredit yang disalurkan perbankan 
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pada Bank Umum Konvensional Go Public di Indonesia periode 2012 – 

2016.  

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Manajemen Bank Umum Konvensional yang sahamnya

diperdagangkan di BEI

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak bank untuk membuat

evaluasi tentang hasil – hasil operasi perusahaan dalam mengambil

keputusan sehubungan dengan penyaluran kredit, selain itu dapat digunakan

untuk menetapkan tingkat kesehatan bank sehingga dapat dijadikan bahan

masukan dan pertimbangan yang berarti dalam membuat keputusan

pendanaan diperiode yang akan datang.

2. Bagi Investor / Para pemegang saham

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam

mengambil keputusan investasi dalam saham – saham Bank Umum

Konvensional yang tercatat di BEI.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

3. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan

mengenai perbankan dan penyaluran kredit, selain itu dapat menambah

referensi khususnya topik – topik seputar perbankan dan faktor – faktor yang

mempengaruhi kinerja usahanya agar lebih baik.
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