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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang. Pada saat ini, 

Negara Indonesia sedang giat-giat nya melakukan pembangunan di berbagai 

sektor. Salah satunya adalah pembangunan di bidang ekonomi sektor perbankan. 

Hal ini dilihat dari banyaknya sektor perbankan yang bermunculan di Indonesia. 

Dimana sektor perbankan dapat diterima baik oleh masyarakat di seluruh 

Indonesia.  

Sektor perbankan, bank mempunyai peran yang sangat penting dalam 

pembangunan ekonomi suatu negara. Dilihat dari salah satu fungsinya sebagai 

lembaga intermediasi yaitu sebagai  penyalur kredit yang dapat menguntungkan 

masyarakat bagi semua pihak. Dimana kredit merupakan salah satu jasa 

perbankan yang utama dalam mendukung perputaran ekonomi. Melalui kredit, 

sektor usaha akan mendapatkan dana untuk membiayai kegiatan usaha. 

(Parlina:2009) 

Umumnya masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapatkan kredit. Salah 

satunya pengusaha kecil, sangat memerlukan sumber dana yang cukup untuk 

meningkatkan produksinya. Di sisi lain Kredit Investasi merupakan kredit yang 

dipergunakan untuk investasi produktif, tetapi baru akan menghasilkan dalam 

jangka waktu yang relatif lama. (Hermansyah, 2005:60). Dengan kredit investasi 

masyarakat pada umumnya dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan 

produksinya untuk memperoleh keuntungan.  
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Berdasarkan data Bank Indonesia, perlambatan perekonomian domestik 

berimplikasi pada menurunnya pertumbuhan kredit industri perbankan. 

Pertumbuhan kredit pada triwulan IV-2014 tercatat sebesar 11,58%, lebih rendah 

dibandingkan pertumbuhan kredit triwulan sebelumnya yang mencapai 13,16% 

dan melambat signifikan dibandingkan triwulan IV-2013 yang mencapai 21,60%. 

Perlambatan pertumbuhan kredit terutama dipengaruhi oleh melambatnya 

penyaluran Kredit Investasi (KI). Pertumbuhan KI  pada triwulan laporan turun 

signifikan dari 16,40% pada triwulan III-2014 menjadi 13,16%. Konsisi ini 

dipengaruhi perlambatan perekonomian akibat penurunan harga komoditas dan 

kinerja ekspor. Sedangkan pertumbuhan kredit pada triwulan III-2015 tercatat 

sebesar 11,10%, meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan II-2015 

yang mencapai 10,38%. Peningkatan pertumbuhan kredit terutama dipengaruhi 

oleh meningkatnya penyaluran kredit investasi (KI). Pertumbuhan KI naik dari 

10,14% pada triwulan II-2015 menjadi 12,95%. Kenaikan ini terkait dukungan 

perbankan terhadap pengembangan usaha sektor manufaktur dalam rangka 

meningatkan nilai tambah mineral.  

Berdasarkan data Bank Indonesia, rata-rata suku bunga kredit rupiah pada 

triwulan II-2015 juga diperkirakan masih meningkat, meskipun dengan kenaikan 

yang cukup rendah. Rata-rata suku bunga Kredit Modal Kerja rupiah diperkirakan 

naik 2 bps menjadi 13,66% per tahun, kemudian suku bunga kredit investasi 

rupiah naik 2 bps menjadi 15,53% per tahun dan Suku Bunga Kredit Konsumsi 

rupiah naik 5 bps menjadi 15,13% pertahun (Tabel 1.1).  

 



3 
 

 

Tabel 1.1 

Perkembangan dan Perkiraan Suku Bunga Dana dan Kredit (Rupiah dan Valas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Laporan Survei Perbankan  

Jenis Kredit Konsumsi, kenaikan suku bunga kredit tertinggi diperkirakan 

terjadi pada Kredit Tanpa Agunan (KTA) sebesar 9 bps menjadi 19,10% per 

tahun, sedangkan KKB turun 8 bps menjadi 13,83%. Berdasarkan data Bank 

Indonesia, suku bunga Kredit Konsumsi masih mengalami tren kenaikan sampai 

dengan Februari 2015, sedangkan suku bunga Kredit Investasi dan Modal Kerja 

rupiah cenderung menurun (Gambar 1.1).  
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Gambar 1.1 Realisasi Suku Bunga Kredit Rupiah 

  Sumber : Laporan Survei Perbankan  

Optimisme responden terhadap pertumbuhan kredit tahun 2015 semakin 

tinggi. Pada triwulan I-2015, responden perbankan mengkoreksi keatas target 

pertumbuhan kredit 2015 menjadi sebesar 17,1%, lebih tinggi dari 15,7% pada 

hasil survey sebelumnya dan sedikit lebih tinggi dibandingkan kisaran target Bank 

Indonesia di kisaran 15-17 %. Berdasarkan data Bank Indonesia, pertumbuhan 

kredit pada bukan Februari 2015 secara tahunan sebesar 12,3%. Perkiraan 

pertumbuhan ekonomi tahun 2015 yang semakin menguat dari tahun sebelumnya, 

menurunnya tekanan kenaikan suku bunga kredit dan semakin membaiknya 

kondisi kecukupan modal responden menjadi pendorong utama semakin 

optimisnya pertumbuhan kredit tahun 2015. 
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Giro Wajib Minimum (GWM) merupakan giro Indonesia dan pengelolaan kas 

untuk memenuhi operasional bank, kedua aktivitas ini tergolong asset tidak 

menghasilkan tetapi harus menjadi perhatian utama manajemen bank untuk 

memantau kecukupannya. Bank Indonesia sebagai lembaga yang bertanggung 

jawab dalam kebijakan moneter, mengontrol dan mengawasi sektor perbankan di 

Indonesia dalam salah satu instrument kebijakannya yaitu menetapkan Giro Wajib 

Minimum (GWM).  

Giro Wajib Minimum (GWM) sebagai  likuiditas wajib minimum bank yang 

wajib dijaga dan dipelihara oleh setiap bank dimaksudkan agar bank dapat 

memenuhi kewajibannya terhadap penarikan simpanan masyarakat sewaktu-

waktu. Untuk itu setiap bank harus mengelola likuiditasnya dengan baik agar 

setiap penarikan dana yang dilakukan masyarakat dapat terpenuhi, sehingga 

kepercayaan masyarakat terhadap bank semakin meningkat dan kegiatan 

operasional bank akan berjalan dengan baik. 

 Dengan pengaturan Giro Wajib Minimum, Bank Indonesia juga dapat 

mengatur jumlah uang beredar di masyarakat, yang mana Rasio Giro Wajib 

Minimum akan dinaikkan jika uang beredar di masyarakat ingin dturunkan, 

begitupun sebaliknya. Pengaturan ini memiliki implikasi yang signifikan yaitu 

pada hal mengatur jumlah uang beredar dan juga mengatur cadangan simpanan 

bank pada bank sentral.  

 Hal ini juga dapat berdampak negatif, yaitu menurunkan penyaluran kredit 

karena meningkatkan suku bunga kredit. Terbukti di penemuan terdahulu bahwa 

adanya hubungan negativ antara giro wajib minimum yang ditetapkan (reserve 
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requirement) dengan pemberian kredit. Dimana jika pemberian kredit mengalami 

penurunan maka akan berpengaruh negatif juga terhadap net interest margin. 

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana berupa simpanan dari masyarakat. 

bank dapat memanfaatkan dana dari pihak ketiga ini untuk ditempatkan pada pos-

pos yang menghasilkan pendapatan bagi bank, salahnya yaitu dalam bentuk 

kredit. Pertumbuhan dana pihak ketiga akan mengakibatkan pertumbuhan kredit 

pada perbankan. DPK selanjutnya digunakan untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi melalui penyaluran kredit. (Oktaviani:2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Laporan Kebijakan Moneter Triwulan 2015 (Bank Indonesia) 

Gambar 1.2  Pertumbuhan DPK  

Di tengah perlambatan ekonomi domestik DPK industri perbankan pada 

triwulan III-2015 juga tumbuh melambat. DPK industri perbankan tumbuh 

sebesar 11,7%, lebih rendah dibandingkan triwulan II-2015 sebesar 12,7%. 

(Gambar 1.1). Perlambatan pertumbuhan DPK perbankan terutama terjadi pada 

komponen deposito. Deposito tumbuh melambat menjadi 11,17% ( September 

2015) pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, tabungan dan giro masing-
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masing meningkat dari 4,52% dan 15,87% pada triwulan II-2015 menjadi 6,38% 

dan 19,85% pada triwulan III-2015. Perlambatan pertumbuhan deposito sejalan 

dengan menurunnya pangsa deposito. Turunnya pangsa deposito di karenakan 

sebagai usaha bank untuk mengurangi biaya dana. (Kajian Stabilitas Keuangan 

BI:2015) 

  Bank secara umum, menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah 

bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan 

prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Pertumbuhan dan perkembangan bank konvensional maupun bank syariah dapat 

dilihat salah satunya dari semakin banyaknya kantor. Karena dengan semakin 

banyaknya kantor yang didirikan, bank akan lebih banyak melakukan fungsi 

intermediasinya, salah satunya penyaluran kredit.  

Mengkaji peranan Bank yang memiliki fungsi sebagai penghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan dana kembali ke masyarakat, sudah banyak terdapat 

Bank umum yang mengubah statusnya menjadi perusahaan yang Go Public, atas 

himbauan dari Bank Indonesia. Alasan Bank Indonesia menghimbau hal tersebut 

adalah untuk perolehan sumber modal. Sumber modal yang dimaksudkan adalah 

setiap perusahaan termasuk bank yang berstatus Go Public, maka perusahaan 

tersebut menjual asset yang biasanya berupa saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

dan kemudian dibeli oleh Investor, sehingga hasil penjualan saham tersebut 

dijadikan sebagai salah satu sumber modal. 

Bank yang telah menyatakan statusnya menjadi perusahaan Go Public akan 

mendapatkan akses pendanaan untuk mengembangkan usahanya yang cukup 
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besar dengan biaya yang relatif murah. Selain itu, Bank akan lebih transparan dan 

memiliki Good Corporate Governance (GCG). Sehingga Bank dapat lebih mudah 

melakukan tugasnya sebagai lembaga intermediasi. Mengingat salah satu tugas 

bank yaitu menyalurkan dana dalam bentuk kredit merupakan tulang punggung 

bagi bank dan juga merupakan salah satu yang di minati oleh masyarakat dalam 

mengembangkan investasi. Untuk itu kredit investasi mampu mendorong daya 

beli masyarakat yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat meningkat. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, maka penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perkembangan Penyaluran Kredit Investasi pada Bank Umum yang 

Go Public di Indonesia Periode 2009-2014 ? 

2. Bagaimana Pengaruh Suku Bunga Kredit, Giro Wajib Minimum (GWM) dan 

Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Penyaluran Kredit Investasi pada Bank 

Umum yang Go Public di Indonesia Periode 2009-2014? 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat tercapai dan pembahasan masalah tidak melebar dari 

judul yang diambil. Maka peneliti  hanya membatasi pada perkembangan 

penyaluran Kredit Investasi dan pengaruh Suku Bunga Kredit, Giro Wajib 

Minimum (GWM) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Bank Umum Yang Go 

Public Periode 2009-2014 di Indonesia berdasarkan asset terbesarnya diatas 100 

triliun dikarenakan kemungkinan terjadinya kredit bermasalah sangat kecil.  
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D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perkembangan Penyaluran Kredit Investasi pada Bank

Umum yang Go Public di Indonesia Periode 2009-2014

2. Untuk menganalisis dan mengetahui Pengaruh Suku Bunga Kredit, Giro

Wajib Minimum (GWM) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Penyaluran

Kredit Investasi pada Bank Umum yang Go Public di Indonesia Periode

2009-2014.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian tentang Analisis Faktor Penyaluran Kredit

Investasi Pada Bank Umum Yang Go Public Periode 2009-2014 di Indonesia, 

peneliti berharap agar hasil penelitian yang dilakukan berguna :   

1. Bagi Perbankan sebagai fungsi intermediasi dana masyarakat, dan

memberikan sumbangan informasi yang positif bagi perkembangan

perbankan di Indonesia.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah referensi, informasi

wawasan untuk mendukung penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan

penyaluran kredit Investasi serta sebagai sumber pengetahuan.


