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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Semakin pesatnya perkembangan zaman berdampak bagi 

perkembangan sektor ekonomi dan moneter secara luas, hal tersebut dapat 

dilihat dari semakin terbukanya sistem perekonomian suatu negara, yang 

menyebabkan semakin sulitnya tugas pemerintah dalam meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. Indonesia telah mengalami perkembangan ekonomi 

yang cukup cepat dalam beberapa tahun terakhir, Perkembangan tersebut 

tidak lepas dari peran Bank. Bank merupakan suatu badan usaha yang 

kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan/atau pihak 

lainnya, kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh 

keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran 

subagio, dkk (1998). 

Peran perbankan dalam pertumbuhan ekonomi sangat berkaitan 

dengan tanggung jawab bank dalam menunjang kelancaran transaksi ekonomi 

yang dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi kita 

ketahui bahwa kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi merupakan satu 

kesatuan yang tidak terpisah. Kegiatan produksi dilakukan untuk menambah 

nilai guna barang yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan manusia, kegiatan 

distribusi sangat berkaitan dengan kegiatan penyaluran barang yang telah 

diproduksi dari produsen ke konsumen dengan menggunakan saluran-saluran 
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distribusi yang tersedia, kegiatan konsumsi adalah tindakan untuk 

mengurangi nilai guna dari suatu barang, semua kegiatan ini dilakukan 

dengan menggunakan uang sebagi alat pembayaran, alat kesatuan hitung dan 

alat pertukaran. Karena hal ini maka bank sebagai lembaga keuangan 

mempunyai peran yang sangat penting yakni untuk menjembatani semua 

kepentingan pelaku ekonomi dalam transaksi ekonomi yang dilakukan. 

Bank Indonesia sebagai bank central atau sering disebut bank to 

bank  mempunyai peranan penting dalam kegiatan perbankan  yakni 

mengatur, mengkoordinir, mengawasi serta memberikan tindakan kepada 

dunia perbankan. Bank Indonesia juga mengurus dana yang dihimpun dari 

masyarakat agar disalurkan kembali ke masyarakat benar-benar efektif. 

kemudian disamping mengatur dan mengurus dana perbankan bank indonesia 

juga mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan secara keseluruhannya. 

Peran lain bank indonesia adalah dalam menyalurkan uang, 

kemudian untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga 

dengan maksud untuk menjaga kestabilan nilai rupiah, bunga bank dapat 

diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan 

prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya, 

bunga bank dapat juga diartikan sebagai bunga yang harus dibayar kepada 

nasabah (bunga simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada 

bank (bunga pinjaman), dan salah satu faktor yang mempengaruhi penetapan 

nilai suku bunga kepada nasabah yakni inflasi. 
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Inflasi sendiri dapat tercermin dari naiknya harga barang-barang 

secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi dapat dibagi menjadi 

dua macam, yakni tekanan inflasi yang berasal dari sisi permintaan dan dari 

sisi penawaran. Selain mempengaruhi tingkat suku bunga inflasi juga menjadi 

salah satu faktor tinggi rendadahnya pendapatan perkapita yang ada di 

Indonesia. 

Tingkat pendapatan perkapita selain memberikan informasi tentang 

produktifitas dan tingkat kemakmuran suatu negara juga sebagi gambaran 

awal atas masalah-masalah struktural (mendasar) yang dihadapi dalam suatu 

perekonomian. Pendapatan perkapita suatu negara merupakan tolak ukur 

kemajuan dari negara tersebut, apabila pendapatan perkapita suatu negara 

rendah dapat dipastikan mekanisme ekonomi masyarakat dinegara tersebut 

mengalami penurunan, dan begitu pula sebaliknya apabila pendapatan 

perkapita suatu negara tinggi maka dapat dipastikan mekanisme ekonomi 

masyarakat tersebut mengalami peningkatan (Rakiman 2013: 80). 

Pengeluaran konsumsi oleh rumah tanggan sangat erat hubungannya 

dengan besarnya permintaan kredit perbankan, adanya kredit perbankan 

menyebabkan rumah tangga dapat membeli barang pada waktu sekarang dan 

pembayarannya dilakukan kemudian hari. Namun ini tidak menunjukkan 

bahwa adanya fasilitas kredit menyebabkan rumah tangga akan melakukan 

konsumsi yang lebih banyak, karena apa yang mereka beli sekarang harus 

dibayar dengan penghasilan yang akan datang. 
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Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber 

dapat diketahui bahwa tingkat permintaan kredit setiap tahunnya terjadi 

kenaikkan yang signifikan, hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini yang 

menunjukkan kenaikkan permintaan kredit dalam kurun waktu 5 tahun 

terakhir yakni tahun 2011-2015 dalam bentuk kuartal :  

Tabel 1 
Kredit bank umum kepada pihak ketiga bukan bank berdasarkan jenis 

penggunaan dan orientasi penggunaan (Credit of 

Commercial Banks to Non Bank Third Party Based on 

Types and Orientation of Use ) Miliar Rp (Billion Rp) 

Tahun 
Kredit 

Jumlah 
Modal Kerja Investasi Konsumsi 

2011 870.605 375.849 568.394 1.814.848 

  940.339 407.063 603.325 1.950.727 

  1.014.741 429.404 635.116 2.079.261 

  1.068.676 464.262 667.155 2.200.093 

2012 1.090.190 490.874 685.112 2.266.176 

  1.205.679 525.394 721.783 2.452.856 

  1.236.482 559.702 759.655 2.555.839 

  1.316.689 591.425 799.748 2.707.862 

2013 1.349.146 604.627 814.599 2.768.372 

  1.407.123 700.623 851.377 2.959.123 

  1.507.551 749.442 890.217 3.147.210 

  1.585.659 798.157 909.058 3.292.874 

2014 1.572.862 814.094 919.942 3.306.898 

  1.650.529 857.965 959.669 3.468.163 

  1.708.471 872.348 980.475 3.561.294 

  1.757.449 903.194 1.013.666 3.674.309 

2015 1.729.294 924.297 1.026.280 3.679.871 

  1.828.211 944.974 1.054.860 3.828.045 

  1.891.535 985.352 1.079.596 3.956.483 

  1.916.256 1.035.889 1.105.759 4.057.904 

Sumber : www.bi.go.id, 2016 

Berdasarkan data dari tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah 

permintaan kredit perbankan di indonesia dari tahun  2011-2015 memang 

http://www.bi.go.id/
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mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini dapat dilihat dari jumlah 

permintaan kredit pada awal triwulan pertama pada tahun 2011 menunjukkan 

angka (dalam jutaan) Rp.870.605 pada kredit modal kerja, Rp.375.849 pada 

kredit investasi dan kredit konsumsi sebesar Rp.568.394 angka tersebut terus 

meningkat dengan pesat selama kurun waktu 5 tahun terakhir hal ini dapat 

dilihat dilihat pada triwulan terakhir tahun 2015 jumlah permintaan kredit 

menunjukkan angka (dalam jutaan) Rp.1.916.256 pada kredit modal kerja, 

Rp.1.035.889 pada kredit investasi dan kredit konsumsi sebesar Rp. 1.105.759. 

Seperti yang telah kita ketahui  dari tabel 1 jumlah permintaan kredit 

dari tahun 2011-2015 terus meningkat hal ini dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor misalnya, tingkat suku bunga, inflasi dan pendapatan 

perkapita, konsumsi rumah tangga seperti yang sudah dijelaskan dari uraian 

diatas, karena untuk mengambil kredit konsumen akan memperhatikan 

beberapa hal, diantaranya saat melakukan pembayaran dengan cara kredit, 

oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengabil judul penelitian “Analisis 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit perbankan di 

Indonesia Tahun 2011-2015”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Sebagaimana latar belakang masalah yang dinyatakan di atas, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Seberapa besar suku 

bunga, inflasi dan pendapatan perkapita berpengaruh terhadap permintaan 
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kredit pada perbankan di Indonesia dalam jangka pendek dan dalam jangka 

panjang?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah “untuk 

mengetahui seberapa besar suku bunga, inflasi dan pendapatan perkapita 

berpengaruh  terhadap permintaan kredit pada perbankan di Indonesia 

dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang”. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-

pihak yang berkepentingan, yaitu : 

1. Bagi perusahaan perbankan, Manfaat dari penelitian tersebut diharapkan 

nantinya dapat dipergunakan bagi pihak perusahaan perbankan sebagai 

bahan informasi dan masukan tambahan dalam pembuatan anggaran serta 

perencanaan strategis dalam menjalankan perusahaan di masa yang akan 

datang. 

2. Peneliti selanjutnya, memberikan tambahan pengetahuan dalam bidang 

penelitian dan permintaan kredit perbankan, terutama pada pokok masalah 

penelitian. 
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E. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini mengambil data dari bank 

umum konvensional yang ada di Indonesia dalam 5 tahun terakhir dalam 

bentuk triwulan/quartal yakni pada tahun 2011-2015, suku bunga yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan suku bunga rata-rata pinjaman 

dari jenis kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi, untuk uji 

analisis menggunakan asumsi nilai suplay dalam posisi tetap atau tidak 

berubah. 

  


