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A. LatarsBelakangsMasalah 

Pembangunan yang berkelanjutan adalahuyang diharapkan di setiap 

negara. Dalam mencapai tujuan diatas, tentunya membutuhkan dana yang 

besar untuk memenuhi agar tujuan dapat tercapai, dalam hal ini sektor 

keuangan khususnya perbankan memegang peranan penting dalam 

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan tUUkNo.i10 

TahunS1998Sbahwa bank mempunyaiSfungsiSyaituSmenghimpunSdana 

dariSmasyarakatSsertaSmenyalurkan SkembaliSdanaSkepadaSmasyarakat 

dengan Stujuan Suntuk Smenunjang Spembangunan SyangSberkelanjutan 

dalamSrangka SmeningkatkanSpemerataan,Spertumbuhan SekonomiSdan 

stabilitasSnasional SkearahSkesejahteraan Smasyarakat SyangSlebih Sbaik 

(Kalesaran, Kumaat, Mandeij, 2016).  

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang giat melaksanakan 

pembangunan untuk mencapai menjadi sebuah negara maju. Kredit adalah 

penghasilan utama bank hal ini didapat dari pembayaran bunga yang 

dibebankan pada kredit. Bagian terbesar dana bank di operasionalkan ke 

bentuk kredit, selain itu kredit memiliki kedudukan yang utama pada bank. 

Kredit memegang peranan penting dalam hal pembiayaan untuk tujuan 

perekonomian nasional serta penopang pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan 

laporan Bank Indonesia, penyaluran kredit memiliki porsi antara 70% 

sampai 80% dari total usaha sehingga keuntungan yang didapatkan dari 
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penyaluran kredit merupakan sumber utama pendapatan pada bank. 

(Winarsih et al., 2015). 

 Penyaluran kredit merupakan tulang punggung kegiatan perbankan 

dalam menghasilkan keuntungan. Dengan begitu bank selalu berinovasi 

untuk kompetisi pada bidang kredit serta untuk mewujudkan pertumbuhan 

yang berkesinambungan sekaligus menjalankan fungsi utama bank yaitu 

intermediasi keuangan. Penyaluran kredit yang dijalankan oleh pihak bank 

sangat membantu khususnya bagi dunia usaha dan masyarakat. Dunia usaha 

dan masyarakat membutuhkan kreditryangddisalurkan bank berupadkredit 

investasi,kkreditmmodalpkerjapdanpkredittkonsumsi (Ningsih, 2015). 

PenyerapanR ekreditd dic lIndonesiad lmasih fmempunyai epotensi 

yang besar,wseiring sdenganeperkembanganzmembaiknyaiperekonomian di 

Indonesiaopascaokrisispmonetermyanglterjadilpada tahunt1997. Meskipun 

alokasi kredit pada Bank SwastaoNasionalwdisIndonesia pernahemengalami 

penurunan, namun padawtahuno2010msampailtahunp2016 secara perlahan 

alokasi kredit kembali mengalami peningkatan, alokasi tersebut dapat dilihat 

dari jumlah permintaan kredit pada tahun 2010 menunjukkan angka Rp 

630.777 Juta Rupiah angka tersebut meningkat dengan pesat selama kurun 

waktu 7 tahun terakhir hal ini dapat dilihat pada tahun 2016 pjumlah 

permintaan kredit menunjukkn angka Rp1.534.977 Juta Rupiah  (Bank 

Indonesia, 2017). 

Dapat diketahui dari penjelasan diatas jumlah permintaan kredit di 

Indonesia secara nominal bergerak naik dari tahun ke tahun. Peristiwa ini 
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masih selayaknya terlihat Indonesia merupakan negara yang sedang 

berkembang tentunya membutuhkan perbaikan dalam pembangunan di 

semua bidang yang ada pada masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa 

uang merupakan alat yang paling vital. Apabila masyarakat memegang uang 

dengan jumlah yang terbatas untuk memenuhi kebutuhannya maka yang 

dilakukan adalah melakukan pinjaman uang pada lembaga keuangan dalam 

bentuk kredit tujuannya untuk memenuhi keperluan finansial meraka dalam 

kegiatan ekonomi (Kholisudin, 2012).  

Dari permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka pembahasan 

dalam penelitian ini akan menguji pengaruh permintaan kredit perbankan. 

Permintaan kredit dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi tingkat suku 

bunga kredit, inflasi serta pendapatan perkapita. Tingkat suku bunga kredit 

yang disebutkan mengacu pada suku bunga yang ditetapkan olehtBank 

UmumrSwastarNasionalsDevisafdigIndonesia. Alasan menggunakanssuku 

bungadkreditekarena merupakan dasar penetapatan suku bunga yang 

dibebankan oleh bank kepada nasabah yang mengambil kredit. menurunnya 

suku bunga kredit akan pada meningkatnya jumlah uang yang ada di 

masyarakat karena meningkatnya pinjaman kredit perbankan yang 

menggerakkan aktivitas ekonomi negara Indonesia. Suku bunga bank 

Indonesia dari 12.54% pada bulan November menjadi 12.44% pada bulan 

Desember 2016 (Bank Indonesia, 2017). 

Suku bunga kredit, inflasi dan pendapatan perkapita merupakan tiga 

faktor utama yang mempengaruhi aktivitas permintaan kredit. Faktor ketiga 
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tersebut, bukan saja suku bunga kredit yang mangalami perubahan dan akan 

berdampak terhadap terjadinya resiko suatu kredit macet dengan jumlah 

yang lebih besar sehingga akan menurunkan jumlah kredit akan tetapi dalam 

kondisi seperti yang terjadi diatas kegiatan alokasi kredit pada bank harus 

tetap berlansung. Selain itu kontrol dari Bank Indonesia (BI) terhadap inflasi 

yang terjadi sangat terbatas, karena inflasi sendiri mempunyai faktor 

pengaruh yang banyak. Maka sebab itu, perkiraan perkembangan 

perekonomian khususnya kemungkinan akan terjadinya tekanan inflasi perlu 

dilakukan oleh Bank Indonesia guna untuk mengurangi resiko yang terjadi 

(Ningsih, 2010). 

Turunnya suku bunga kredit mengakibatkan meningkatnya pinjaman 

kredit perbankan. Salah satu faktor yang mempengaruhi penetapan nilai 

suku bunga kredit adalah inflasi. Akibat dari naiknya harga barang secara 

keseluruhan akan menyebabkan terjadinya inflasi, faktor yang 

mempengaruhi terjadinya inflasi ada dua macameyaituy:ytekananyinflasi 

yangyberasalydarifsisidpermintaanvdanetekananginflasigyangiidari isisi 

penawaran. Selain mempegaruhi tingkat suku bunga, inflasi juga menjadi 

salah satu faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya pendapatan perkapita 

di Indonesia (Lie dan Malelak, 2015). 

Pendapatan perkapita di suatu negara merupakan patokan ukuran dari 

kemajuan negara tersebut, selain itu pendapatan perkapita dapat 

memberikan  informasi mengenai produktifitas serta tingkat kemakmuran 

dan kesejahteraan disuatu negara yang bersangkutan dan merupakan 
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gambaran dari masalah struktural yang terjadi di suatu perekonomian. 

Apabila suatu negara pendapatan perkapitanya rendah maka dipastikan 

mekanisme perekonomian masyarakat mangalami penurunan, sebaliknya 

apabila suatu negara yang mempunyai pendapatan perkapita tinggi maka 

pasti mekanisme ekonomi masyarakatnya mengalami kenaikan (Rakiman 

dan Sartisi 2013). 

Bank yang digunakan pada penelitian ini yaitu BankeUmumrSwasta 

NasionaleDevisaddivIndonesia atausBUSN Devisa. Alasan menggunakan 

bankdumumdswastaenasionalEdevisa yang digunakan sebagai objek 

penelitian karena bankEdevisaSmerupakanMbankNyang melakukan 

transaksiLkeMluarMnegeri dan memudahkan transaksi ekonomi baik dalam 

dan luar negeri, salah satu transaksinya yaitu valuta asing hal ini 

memungkinkan bahwa bank devisa mempunyai pendapatan yang lebih dari 

dari keuntungan transaksi valas dari selisih antara kurs jual dengan kurs beli 

(Sari, 2015). 

Seperti yang telah kita ketahui bahwa dari penjelasan diatas berikut 

faktor-faktorDyangEmempengaruhiEpermintaanCkreditDpadaSbankXyaitu 

tingkat suku bunga kredit, inflasi serta pendapatan perkapita sesuai yang 

telah dijelaskan dari uraian di atas. Maka dari itu, dari faktor yang 

dijelaskan diatas diharapkanWdapatTmemberikan gambaran serta 

penjelasanFmengenaiEdampakEdariEfaktorEtersebut terhadapEpermintaan 

kreditSperbankan diWIndonesia khususnya berdasarkanWpenggunaannya 



6 
 

 
 

kreditLinvestasi, kreditSmodalWkerjaCdanFkreditEkonsumsi (Ditria Yoda, 

Vivian Jenne, 2008). 

Berdasarkan uraian tersebut perlu dilakukan penelitian terhadap 

tingkat kredit perbankan dengan judul  “Pengaruh Tingkat Suku Bunga 

Kredit, Inflasidan Pendapatan Perkapita Terhadap Permintaan Kredit 

Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Di Indonesia”. 

B. RumusanWMasalah 

Berdasarkan2latarDbelakangMyangXtelahSdiuraikanXdiatasSserta 

memperjelas arah penelitian SmakaSdapatSdibuatSrumusanSmasalahSyang 

digunakan dalamWpenelitianQiniXsebagaiDberikutS: 

1. SeberapaWbesar perkembangan tingkat Suku Bunga Kredit, Inflasi, 

Pendapatan Perkapita danWPermintaanWKreditSPerbankanSpada 

BankSUmumWSwastaDNasionalWDevisaDdiSIndonesia? 

2. Bagaimana pengaruhStingkat SukuCBungaGKredit,SInflasi dan 

Pendapatan Perkapita terhadap Permintaan Kredit PerbankanWpada 

BankEUmumDSwastaENasionalFDevisaCdiWIndonesia? 

C. BatasanEMasalah 

Batasan masalah diperlukan agarEpermasalahanDyangSadaWtidak 

meluas.SBatasanSmasalahWyangSdimaksudWdalamWpenelitianSini 

sebagaiWberikutW: 

1. Data yangWdigunakanWdalamWpenelitianWiniWdariaBankwUmum 

SwastasNasionalsDevisasdisIndonesiasdalam 7 tahun terkahir yaitu 

pada tahun 2010 sampai 2016. 
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2. Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi variabel makro yaitu : 

tingkat suku bunga kredit, inflasi dan pendapatan perkapita. 

3. Kredit yang digunakan adalah kredit menurutekegunaannya,eyaitue: 

KrediteModaleKerja,dKreditxInvestasicDancKreditmKonsumsi. 

D. Tujuan Masalah 

Tujuanedariepenelitianvinibadalahb: 

1. UntukS dmengetahui dperkembangan dtingkat fsuku fbunga hkredit, 

inflasi, pendapatan perkapita dan permintaan kreditdperbankan opada 

BankcUmumcSwastawNasionaleDevisacdieIndonesia 

2. UntukemenganalisisepengaruhgtingkatnsukumbungaW lkredit, inflasi 

dan pendapatan perkapita terhadap permintaan kredit perbankandpada 

BanksUmumeSwastarNasionalgDevisandimIndonesia. 

E. ManfaateMasalah 

Manfaat darisPenelitianeinieadalahe: 

1. Bagi Instansi Pemerintah 

Hasil yang diharapkan darixpenelitianxiniddapatdbermanfaat 

untuk menambahdinformasi, masukanxdandpertimbangancbagi 

pemerintah saat menentukan kebijakan dalam pengendalian suku 

bunga, inflasi  dan pendapatan perkapitawdi masaI zyang cakan 

cdatang.  

2. BagicPerusahaanfPerbankan 

Penilitaneinicdilakukan agarememberikan manfaat bagi pihak 

perusahaan perbankan diharapkan dapat dipergunakan di masa yang 

akan datang sebagaiL gbahan ginformasi 3dan smasukan ddalam 
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rmembuat anggranmsertayperencanaangdalamcmenjalankanmusahadi 

masamyang akanmdatang agar perusahaan selalu mendapat informasi 

terbaru.  

3. Bagi Akademisi

Untuk memberikan kontribusi akademisi bagi jurusan Ilmu 

Ekonomi dan Studi Pembangunan dan sebagai suatu informasi untuk 

digunakan dalam pengajaran mata kuliah terkait kredit perbankan. 

Dalam penelitian ini juga diharapkan bermanfaat sebagai tambahan 

referensi atau acuan dalam penelitia selanjutnya serta perbandingan 

bagi penelitian sebelumnya. 




