
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Di dunia modern, peran bank sangat besar dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi disuatu Negara. Hampir semua sektor usaha yang 

meliputi sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, dan 

perumahan sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam melakukan 

transaksi keuangan. Semua sektor usaha maupun individu saat ini dan masa 

yang akan datang tidak akan terlepas dari sektor perbankan bahkan menjadi 

kebutuhan dalam menjalankan aktivitas keuangan dalam mendukung 

kelancaran usaha. 

Menurut Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan menyebutkan bank merupakan “badan usaha yang menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Sedangkan kredit yaitu 

“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak 

lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutang setelah jangka 

waktu tertentu”. (Kurniawati, 2016) 

Jumlah kredit yang disalurkan besarnya berbeda dengan jumlah dana 

yang berhasil dihimpun oleh bank umum. Terkadang kredit yang disalurkan 

oleh bank umum jumlahnya lebih kecil atau lebih besar daripada jumlah dana 
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yang berhasil dihimpun oleh bank umum. Melihat perkembangan jumlah 

dana yang dihimpun dan jumlah dana yang disalurkan memberikan indikasi 

bawa terdapat perbedaan saat funding dan lending yang disalurkan. Perbedaan 

atau perubahan dalam jumlah kredit yang disalurkan terdapat perbedaan 

dalam komposisi pemberian kredit. Besaran kredit yang disalurkan untuk 

ketiga jenis kredit berbeda-beda.  

Tabel 1. 1 Data Pinjaman yang Diberikan pada Bank Umum  

(Dalam Miliar Rupiah) 

Jenis Kredit 2012 2013 2014 2015 2016 Rata-rata 
Proporsi 

(%) 

Kredit Investasi 588.110 895.292 895.292 1.019.093 1.108.266 901.211 25 

Kredit Konsumsi 787.319 906.771 1.012.236 1.099.999 1.199.761 1.001.217 28 

Kredit Modal Kerja 1.302.340 1.566.011 1.731.853 1.878.286 2.003.786 1.696.455 47 

Total Rata-rata      
3.598.883 100 

Sumber : Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (BI), 2012-2016 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui nilai penyaluran kredit investasi 

pada tahun 2012-2016 walaupun mengalami kenaikan berturut-turut sebesar  

588,110 Miliar Rupiah pada tahun 2012,  895,292 Miliar Rupiah untuk tahun 

2013 dan 2014,  1,019,093 Miliar Rupiah pada tahun 2015,dan terakhir untuk 

tahun 2016 sebesar 1,108,266 Miliar Rupiah. Proporsi tersebut masih sangat 

rendah dibandingan dengan jenis Kredit Konsumsi dan Kredit Modal Kerja 

pada Bank Umum. Sedangkan apabila dilihat dari proporsi penyaluran kredit 

yang disalurkan oleh Bank Umum kredit investasi menduduki peringkat 

terbawah sebesar 25% dari skala 100%, padahal kredit investasi ini 

merupakan kredit yang dapat menompang pertumbuhan suatu Negara atau 

maju tidaknya ekonomi. Sedangkan untuk kredit konsumsi dan kredit modal 
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kerja masing-masing 28% dan 47%, memiliki nilai proporsi jauh lebih banyak 

ketimbang proporsi nilai kredit investasi.  

Perkembangan kredit investasi dari tahun 2012 ke tahun 2013 tumbuh 

sebesar 52,23%, sedangkan pada tahun 2013 perkembangan kredit investasi 

turun ke titik 0% sebab jumlah kredit invesatsi yang disalurkan pada tahun 

2012 dan 2013 besarnya sama. Pada tahun 2015 tumbuh membaik naik pada 

angka 13,83% namun turun kembali pada tahun 2016 sebesar 8,75%. Kredit 

konsumsi dari tahun 2012 hingga 2013 memilik perkembangan yang cukup 

baik yaitu sebesar 15,17% , pada tahun 2014 hingga tahun 2015 

perkembangan penyaluran kredit konsumsi mengalami penurunan masing-

masing sebesar 11,63%, 8,67%, dan naik kembali pada tahun 2016 sebesar 

9,07%. Perkembangan kredit modal kerja dari tahun 2012 hingga 2016 selalu 

mengalami penurunan masing-masing sebesar 20,25%, 10,59%, 8,46%, dan 

6,68%. Dan dapat diambil kesimpulan bahwasannya dari perkembangan 

penyaluran kredit dari tahun ke tahun, nilai rerata dan nilai proporsi nilai 

kredit investasi selalu memiliki nilai yang paling rendah atau nilai yang 

kurang stabil, padahal kredit investasi merupakan kredit yang penting dapat 

mempengaruhi pertumbuhan suatu Negara. 

Penyaluran kredit sangat membantu bagi dunia usaha. Pihak bank 

akan menyalurkan kredit berupa kredit investasi yang dibutuhkan oleh pihak 

dunia usaha. Penyaluran kredit investasi bertujuan untuk meningkatkan nilai 

kekayaan bank, dan laju tidaknya perekonomian di Negara Indonesia yang 

masih sangat bergantung pada kredit bank. Dengan naiknya kredit yang 
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ditawarkan akan mendorong tumbuhnya investasi baru dan ekspansi usaha, 

menaikkan output industri, sekaligus menciptakan lapangan kerja. 

Sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank adalah dana 

yang dihimpun dari masyarakat yang disebut dengan Dana Pihak Ketiga 

(DPK). Kegiatan bank setelah menghimpun dana dari masyarakat luas adalah 

menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang 

membutuhkannya, dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit. 

DPK memiliki konstribusi terbesar dari beberapa sumber dana sehingga 

jumlah DPK yang berhasil dihimpun oleh suatu bank akan mempengaruhi 

kemampuan dalam menyalurkan kredit. DPK ini selanjutnya digunakan untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit. (Kasmir, Bank 

dan Lembaga keuangan Lainnya, 2014) 

Di tengah perlambatan pertumbuhan DPK industri perbankan, pada 

tahun 2016 juga tumbuh melambat.  DPK tumbuh 6,5% (yoy) pada Oktober 

2016, lebih renda dari pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 9,0% (yoy). 

Selama tahun 2016, pertumbuhan DPK banyak ditopang oleh pertumbuhan 

tabungan sementara pertumbuhan Giro dan Deposito melambat.  

Pertumbuhan kredit dan DPK diperkirakan lebih baik, masing-masing dalam 

kisaran 10-12% dan 9-11% pada tahun 2017 (BI, Tinjauan Kebijakan 

Moneter, 2016) 

Sama halnya dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) mengacu pada 

ketentuan Bank Indonesia No. 06/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004, CAR 

merupakan rasio kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk 
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pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan 

oleh kegiatan operasi bank (Huda, 2014). CAR yang tinggi mencerminkan 

stabilnya jumlah modal dan rendahnya resiko yang dimiliki oleh bank 

sehingga memungkikan bank untuk bisa lebih banyak menyalurkan kredit.  

Di tengah keterbatasan pertumbuhan ekonomi.  Ketahanan industri 

tetap kuat, didukung oleh risiko kredit yang terjaga dan rasio kecukupan 

modal yang kuat. Pada tahun 2016, rasio kecukupan modal masih tinggi, 

yaitu sebsar 22,9%, jauh di atas ketentuan minimum 8%. Hal ini dapat 

membuktikan bahwa daya tahan perbankan yang msih cukup tinggi dalam 

mengatasi gejolak perekonomian.  

Peranan kredit dalam pertumbuhan ekonomi Negara tidak terlepas 

dengan rasio kredit terhadap DPK oleh perbankan. Hal ini dapat dilihat dari 

Loan to Deposits Ratio (LDR) rata-rata Bank Umum periode 2012-2016 yang 

masih berkisar pada angka 84.2 – 90.16% (BI, Tinjauan Kebijakan Moneter, 

2018). Angka tersebut masih berada dibawah harapan Bank Indonesia. 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 23/21/PBI/2001, angka LDR 

seharusnya berada di dibawah 85%-110%, semakin tinggi nilai LDR (diatas 

110%) maka bank tersebut menunjukkan semakin jelek kondisi likuiditas 

bank.  

(BankIndonesia, 2013) dalam evaluasi perekonomian tahunan 

menyebutkan bahwa kinerja perbankan menunjukkan kinerja yang positif 

dengan ketahanan yang tetap terjaga. Hal itu tidak lepas dari dukungan 

berbagai kebijakan oleh Bank Indonesia yang membuat kinerja perbankan 
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yang terus mengalami perbaikan. Dari sisi kelembagaan, jumlah bank umum 

relatif mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya., 

dengan jumlah dan penyebaran kantor yang memadai. Kinerja intermediasi 

perbankan dapat dipertahankan pada tingkat pertumbuhan yang aman bagi 

perekonomian. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Pengaruh Dana Pihak Ketiga 

(DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) 

terhadap Penyaluran Kredit Investasi pada Bank Umum di Indonesia”  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan uaraian diatas, maka penulis 

merumuskan permasalah sebagai berikut : 

1. Seberapa besar perkembangan penyaluran kredit investasi pada Bank 

Umum di Indonesia Periode 2012-2016 ? 

2. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio 

(CAR), dan Loan to Deposit Rati (LDR) terhadap penyaluran kredit 

investasi pada Bank Umum di Indonesia Periode 2012-2016 ? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah diperlukan agar permasalahan yang ada tidak meluas. 

Pembatasan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), 

Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Loan to Deposit Ratio (LDR)  
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2. Dalam penelitian ini dibatasi kredit yang digunakan merupakan kredit 

investasi.  

D. Tujuan Masalah 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis perkembangan penyaluran kredit investasi pada bank 

umum di Indonesia tahun 2012-2016. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital 

Adequacy Ratio (CAR), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap 

penyaluran kredit investasi pada bank umum di Indonesia tahun 2012-

2016. 

E. Manfaat Penelitian  

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi Lembaga Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikannya sebagai bahan pertimbangan 

ataupun referensi dari pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi 

jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan untuk dapat digunakan 

sebagai pendukung penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penyaluran 

kredit investasi. 

2. Bagi Perbankan 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh bank dalam 

melaksanakan tugas pokok bank dari penghimpun dana dari masyarakat 

hingga menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, sehingga 
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fungsi bank dapat berjalan semestinya dan dapat memberikan sumbangan 

informasi yang positif bagi perkembangan perbankan. 

 


