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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan pola pengaturan 

pengelolaan sumber – sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan 

terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga-lembaga 

perekonomian bahu-membahu mengelola dan menggerakan potensi 

ekonomi agar mencapai hasil yang optimal. Lembaga keuangan, 

khususnya lembaga Perbankan mempunyai peranan strategis dalam 

menggerakkan roda perekonomian suatu negara (Sinungan, 1992). 

Sehubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, lembaga 

perbankan juga sering disebut sebagai lembaga kepercayaan. Berdasarkan 

UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Dengan demikian, bank merupakan bagian dari lembaga keuangan yang 

memiliki fungsi intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat 

yang kelebihan dana dan menyalurkan dana yang dihimpunnya kepada 

masyarakat yang kekurangan dana. Pembangunan ekonomi suatu suatu 

Negara sangat bergantung kepada perkembangan dinamis dan kontribusi 

dari sektor perbankan, jika sektor perbankan terpuruk maka 
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perekonomian nasional juga akan terpuruk demikian pula sebaliknya jika 

perekonomian mengalami stagnansi sektor perbankan juga mengalami 

imbasnya dimana fungsi intermediasi tidak berjalan dengan lancer atau 

normal.  

 Dalam menjalankan perannya, bank sebagai perantara keuangan 

melakukan ativitas utamanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat 

sebelum menyalurkan dana kepada masyarakat. Sumber utama dana bank 

dalam aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat adalah dalam bentuk 

deposito, tabungan, dan giro ketiga sumber dana tersebut disebut sebagai 

dana pihak III. Sumber dana lain atau dana pihak II dan sumber dana dari 

modal sendiri  atau dana pihak I. keberhasilan bank dalam menghimpun 

dana dari masyarakat ditentukan oleh faktor internal dan eksternal, faktor 

tersebut harus dicermati oleh bank dalam menentukan kebijakan yang 

berkaitan dengan penghimpunan dana. 

  Penyaluran dana kepada masyarakat merupakan aktivitas yang 

dilakukan setelah penghimpunan dana dari masyarakat. Perkreditan 

adalah bisnis pokok dari bank komersial, dan dalam bidang inilah bank 

memiliki pengalaman, keahlian, dan fleksibilitas yang memberikan 

keunggulan kompetitif dari semua lembaga keuangan lainnya. Sumber 

dana bank yang utama berasal dari dana masyarakat sehingga secara 

moral harus menyalurkan kembali dana masyarakat tersebut dalam 

bentuk kredit. Kredit merupakan sumber pendapatan bagi bank yang 

bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan menunjang 
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sektor riil. Dana yang dihimpun dari masyarakat sebagian besar akan 

dialokasikan untuk kredit. Karena kredit merupakan rangkaian kegiatan 

utama dari bank, dimana pemberian kredit adalah tulang punggung 

kegiatan perbankan. Dari penyaluran kredit tersebut maka pihak bank 

akan mendapatkan bunga (keuntungan). Penyaluran kredit sangat 

membantu dunia usaha, karena dunia usaha memiliki keterkaitan erat 

dengan lembaga keuangan bank. Oleh karena itu pihak bank akan 

menyalurkan kreditnya melalui kredit investasi. (Amiranti dalam Syilvia 

Nur A, 2013). 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penyaluran kredit 

mendorong pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Dana berlebih ( surplus 

fund ) yang disalurkan secara efisien bagi unit yang mengalami defisit 

akan meningkatkan kegiatan produksi. Selanjutnya kegiatan tersebut akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (Goldsmith, Me Kinon dan Shaw 

dalam Pratama). 

Bank dalam menjalankan usahanya yang berkaitan dengan kredit, 

bank membutuhkan Dana Pihak Ketiga ( DPK ). Menurut Abdullah 

(2003) sumber dana pihak ketiga yaitu sumber dana yang berasal dari 

masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan 

deposito. Diantara ketiga sumber dana dari masyarakat berupa simpanan 

(giro, Tabungan dan deposito) simpanan deposito disebut sebagai sumber 

dana utama. Deposito memberi kontribusi terbesar diantara sumber dana 

yang lainnya karena memiliki kestabilan (ketahanan) tersimpannya dana 
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pada pada bank, dengan demikian berdasarkan suatu jangka waktu 

tertentu dimana dana tersebut mengendap, bank akan mempunyai suatu 

jangka yang cukup lama menggunakan dana deposito untuk keperluan 

pemberian kredit atau investasi lain jangka pendek yang menghasilkan. 

 Standar kecukupan modal yang sering disebut dengan standar CAR 

(Capital Adequacy Ratio) merupakan hal penting yang harus diperhatikan 

atau dipenuhi oleh bank. Berdasarkan rasio CAR (Capital Adequacy 

Ratio) apabila bank akan menambah penyaluran kredit kepada 

masyarakat, maka dengan sendirinya bank harus menambah modal yang 

dimiliki. Apabila bank tidak menambah jumlah kredit maka akan 

memperkecil CAR (Capital Adequacy Ratio) yang dicapai. Nilai CAR 

(Capital Adequacy Ratio)  yang tinggi dapat mengindifikasi bahwa bank 

mempunyai modal yang cukup baik untuk menunjang operasionalnya 

serta mampu dalam menanggung resiko yang terjadi khususnya dalam 

resiko kredit. 

Kredit merupakan salah satu produk bank yang menjadi perhatian 

utama bank dimana terdapat kemungkinan akan adanya risiko gagal bayar 

atau yang disebut dengan Non Performing Loan ( NPL ). NPL (Non 

Performing Loan) menunjukkan kemampuan kolektabilitas bank dalam 

mengumpulkan kembali kredit yang telah dikeluarkan oleh bank sampai 

terkumpul sepenuhnya. NPL (Non Performing Loan) merupakan 

prosentase jumlah kredit bermasalah ( kurang lancar, diragukan, dan 

macet ) terhadap total kredit yang dikeluarkan oleh bank. Semakin tinggi 
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tingkat NPL (Non Performing Loan)  menunjukkan bahwa bank tidak 

kompeten dalam mengelola kreditnya serta mengindikasi bahwa tingkat 

risiko atas pemberian kredit pada bank tersebut cukup tinggi. 

Penyaluran dana kepada masyarakat yang dilakukan oleh bank akan 

memperoleh balas jasa berupa bunga. Pendapatan bunga yang diperoleh bank 

dari nasabah yang memperoleh kredit akan dibandingkan dengan bunga yang 

dibayar oleh bank kepada nasabah yang menyimpan dananya di bank. Suku 

bunga simpanan dan suku bunga kredit saling mempengaruhi saru sama lain, 

apabila suku bunga simpanan naik maka kemungkinan besar suku bunga 

kredit juga naik, dengan demikian sebaliknya. 

Banyak bank yang menyediakan fasilitas kredit, dan salah satu bank 

tersebut adalah Bank milik Pemerintah ( BUMN ). Maksut dari bank 

milik pemerintah adalah Suatu jenis bank yang keseluruhan atau semua 

modalnya itu adalah milik dari pemerintah. Jadi sebagian besar modal ini 

adalah dimiliki oleh pemerintah. Contohnya antara lain adalah : BNI, 

BRI, BTN, dan Mandiri.  

Dari ulasan di atas maka peneliti akan melakukan penelitian 

mengenai “ Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran 

Kredit pada Bank Pemerintah yang Go Public di Bursa Efek Indonesia “ 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
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1. Seberapa perkembangan penyaluran kredit pada bank pemerintah yang 

Go Public di Bursa Efek Indonesia tahun 2007 – 2016 ? 

2. Seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy 

Ratio ( CAR ), dan Non Performing Loan ( NPL ) terhadap penyaluran 

kredit pada bank pemerintah yang Go Public di Bursa Efek Indonesia ? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar tujuan penelitian bisa tercapai dan pembahasan masalah yang 

tidak melebar dari rumusan masalah, maka dalam hal ini peneliti 

membatasi pokok masalah hanya terbatas pada faktor Dana Pihak Ketiga 

( DPK ), Capital Adequacy Ratio ( CAR ), dan Non Performing Loan ( 

NPL ), di dalam mempengaruhi jumlah kredit pada bank pemerintah yang 

Go Public di Bursa Efek Indonesia tahun 2006 – 2016. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

a. Mengetahui perkembangan penyaluran kredit pada bank pemerintah 

yang Go Public di Bursa Efek Indonesia tahun 2007 – 2016 

b. Mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital 

Adequacy Ratio ( CAR ), dan Non Performing Loan ( NPL 

)terhadap penyaluran kredit pada bank pemerintah yang Go Public 

di Bursa Efek Indonesia. 
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2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Perbankan

Sebagai fungsi intermediasi dana masyarakat, dan memberikan

sumbangan informasi yang positif bagi perkembangan perbankan

di Indonesia.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam mengenai

faktor pengaruh permintaan kredit dan sebagai bahan acuan serta

perbandingan pada penelitian selanjutnya atau sebagai informasi

data bagi penelitian lain yang mengambil topik yang sama.


