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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank merupakan salah satu peran penting bagi perekonomian negara. 

Sehingga, perekonomian di suatu negara sangat memerlukan lembaga keuangan. 

Lembaga keuangan tersebut berfungsi sebagai suatu transaksi menghimpun dana 

dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Masyarakat yang mempunyai dana 

lebih dapat menyimpanya dalam bentuk giro, deposito atau simpanan berjangka, 

tabungan, dan bentuk lain  yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan, masyarakat 

yang kekurangan dana serta membutuhkan dana dapat mengajukan kepada bank 

berupa kredit atau biasa disebut dengan penyaluran kredit (Arianti; dkk, 2016). 

Jenis bank di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bank konvensional dan 

bank syariah. Bank umum konvnsional yaitu bank umum yang melakukan kegiatan 

usaha secara konvensional. Sedangkan bank syariah yaitu bank yang melaksankan 

kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. 

Dalam sistem perbankan antara bank konvensional dengan bank syariah 

terdapat beberapa perbedaan dalam kinerjannya yaitu dalam hal pengambilan dan 

pembagian keuntungan antara nasabah dengan lembaga keuangan. Kegiatan 

operasional bank konvensional menggunakan bunga sebagai alat untuk 

memperoleh pendapatan, sedangkan bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil 

dan tidak memberikannya dalam bunga. Dalam bank syariah jika keuntungan bank 

semakin besar maka semkain besar pula bagi hasil yang diterima nasabah, demikian 

juga sebaliknya. keadaan itu dapat membuat nasabah dapat melihat langsung  oleh
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kinerja yang dilakukan bank syariah. Berbeda dari perbankan konvensional nasabah 

tidak dapat menilai kinerja hanya dari indikator bunga yang diperoleh akan tetapi, 

pengelolaan manajemen juga dapat mempengaruhi kinerja bank.  

Dari kedua sistem bank tersebut yang dapat memberikan opsi lebih kepada 

nasabah dapat dilihat dari keluarga atau kelompok yang dapat dijadikan sebuah 

referensi, dan kualitas produk. Bank konvensional yang sudah begitu familiar 

tentang kualitas produknya maka dapat menjadikan para nasabah lain lebih tau 

tentang kualitas produk yang dimiliki. Hal tersebut dapat dilihat bank konvenisonal 

mempunyai keunggulan dalam hal pendapatan dana yang diperoleh, sehingga 

sumber dana bank konvensioanl lebih besar dari pada bank syariah. 

Fungsi bank selain sebagai lembaga intermediasi, bank juga memiliki fungsi 

lain yaitu bank sebagai Agent of Development, Agen of Trust, dan Agent of Service. 

Pertama, bank sebagai Agent of Development berfungsi dalam mengatur dana untuk 

pembangunan ekonomi di suatu negara, kegiatan ini sangat diperlukan bagi 

lancarnya kegiatan perekonomian sektor rill. Kedua, bank sebagai Agen of Trust 

yaitu lembaga yang dilandaskan kepercayaan, karena dasar utama kegiatan 

perbankan yaitu kepercayaan (trust), baik dalam penghimpunan dana maupun 

menyalurkan dana. Ketiga, bank sebagai Agent of Service yaitu selain menghimpun 

dana dan menyalurkan dana bank juga berfungsi untuk melayani masyarakat dalam 

memberikan penawaran jasa – jasa perbankan berupa pengiriman uang, jasa 

penitipan barang berharga, jasa pembayaan, dll. 
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Kegiatan perkreditan merupakan rangkaian kegiatan utama bank umum. 

Hal ini didasarkan karena perkreditan merupakan kegiatan yang terbesar dari 

perbankan. Selain itu, penghasilan terbesar bank diperoleh dari bunga, provisi, 

komisi, dan lain – lain yang diterima sebagai akibat penyaluran kredit bank. Kredit 

merupakan alokasi dana terbesar bagi bank sehingga dapat memberikan kontribusi 

pendapatan bunga bagi bank. Selain memberikan kontribusi pendapatan bunga 

yang tinggi bagi pendapatan bank, risiko yang ditimbulkan oleh perkreditan juga 

sangat tinggi. Oleh karena itu, penyajian secara akurat tentang perkreditan menjadi 

sangat penting bagi bank untuk memantau setiap kualitas kredit yang diberikan 

(Murdiyanto, 2012).  

Berdasrkan pengertian tersebut, dapat menyatakan bahwa kewajiban yang 

harus dilakukan oleh debitur kepada pihak bank atar kredit yang diberikan 

kepadanya yaitu tidak hanya melunasi hutangnya saja, akan tetapi dapat melakukan 

pembayaran yang disertai dengan bunga yang sudah ditentukan sebelumnya. 

Dengan adanya ketentuan seperti itu, maka kredit merupakan salah satu sumber 

penghasilan bagi bank. Karena, dengan adanya bunga atas pinjaman kredit yang 

wajib dibayarkan secara rutin oleh para debitur dalam kurun waktu tertentu dapat 

menambah pendapatan bagi bank. Semakin besar kredit yang diberikan maka 

semakin besa pula pendapatan bunga yang akan diperoleh bank. Tingginya angka 

kredit yang disalurkan dari suatu bank dikarenakan dua alasan, yaitu dilihat dari sisi 

internal dan eksternal bank. Dari sisi internal, permodalan bank masih cukup kuat 

dan portofolio meningkat, sedangkan alasan eksternal bank adalah membaiknya 

prospek usaha nasabah. 
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Besar kecilnya kredit yang disalurkan oleh bank kepada debitur memiliki 

beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor internal bank dapat dipengaruhi oleh 

kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat yang biasa disebut Dana 

Pihak Ketiga (DPK). DPK merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan 

oleh bank (Oktaviani, 2012). Dana yang dihimpun tersebut merupakan sumber dana 

terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% hingga 90% dari 

seluruh dana yang dikelola oleh bank). Dana Pihak Ketiga ini digunakan untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit. Semakin tinggi dana 

yang disimpan oleh masyarakat, maka akan meningkatkan penyaluran kredit. 

aktivitas penyaluran kredit tidak hanya dipengaruhi oleh Dana Pihak Ketiga saja, 

akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal lainya seperti Capital Adequacy 

Ratio (CAR), dan Return On Asset (ROA). Sedangkan dari faktor eksternal bank 

dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, peraturan pemerintah, dan lain sebagainnya. 

Capital Adequacy Ratio merupakan rasio permodalan yang mampu 

memperlihatkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan 

pengembangan usaha dan dapat mengurangi risiko kerugian yang diakibatkan oleh 

kegiatan operasi bank (Sari, 2013). Tingginya nilai CAR menyebabkan sumber 

daya finansial semakin besar, sehingga dapat digunakan untuk pengembangan 

usaha dan meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit. 

Hubungan CAR dengan kredit adalah searah.  

Rasio kecukupan modal bank CAR (Capital Adequacy Ratio) harus diatas 

8%. Dilihat dari struktur permodalanya, modal bank bersumber dari ekuitas. 

Dengan struktur permodalan bank yang lebih didominasi oleh modal inti, 
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diharapkan ketahanan bank dalam menyerap risiko yang muncul dari kegiatan 

usaha bank atau perubahan lingkungan bisnis bank yang menjadi lebih baik. 

Selain menjaga eksistensi, bank juga menjaga kontinuitas bank melalui laba 

yang dihasilkan, laba bank akan terjadi jika jumlah penghasilan yang diterima lebih 

besar daripada jumlah pengeluaran (biaya) yang dikeluarkan. Laba yang besar 

bukan menjadi salah satu ukuran efisiensinya bank, akan tetapi efisiensi tersebut 

dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan kekayaan atau 

modal, atau dengan menghitung rentabilitasnya (Yuliana, 2014).  

Return On Asset (ROA) di gunakan untuk mengukur efisiensi dan efektifitas 

perusahaan yang menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang 

dimiliknya. Return On Asset merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap 

terhadap total asset. Dengan kata lain ROA merupakan ukuran untuk menilai 

seberapa besar tingkat pengembalian aset tersebut. Semakin besar ROA makan 

semakin baik kinerjannya, karena tingkat return semakin besar. Sebagaimana 

ketentuan yang berlaku dari bank Indonesia yaitu nilai ROA harus lebih besar dari 

1,5. Jika nilai ROA lebih besar dari 1,5 maka kinerja bank dalam mengelola asetnya 

secara efektif dan efisien dapat menghasilkan laba semakin baik.  (Sudiyatno, 

2010). Semakin besar laba atau penghasilan yang didapat dari segi penggunaan aset 

maka akan semkain bagus posisi bank. Apabila penghasilan yang diperoleh tinggi 

maka dana yang disalurkan kepada masyarakat juga tinggi, sehingga kredit yang 

disalurkan dapat meningkat. 
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B. Perumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini mengenai tentang : 

1. Bagaimana pengaruh DPK (Dana Pihak Ketiga) terhadap Penyaluran Kredit 

Pada Bank Umum Konvensional yang Go Public di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2013 – 2018 ? 

2. Bagaimana pengaruh CAR (Capital Adequacy Ratio) terhadap Penyaluran 

Kredit Pada Bank Umum Konvensional yang Go Public di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2013 – 2018 ? 

3. Bagaimana pengaruh ROA (Ratio on Assets) terhadap Penyaluran Kredit Pada 

Bank Umum Konvensional yang Go Public di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2013 – 2018 ? 

C. Batasan Masalah 

Untuk mempermudah penelitian ini, maka harus mengutamakan pengaruh 

faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit yaitu DPK, CAR, dan ROA, selain 

itu jumlah kredit yang diberikan oleh pihak perbankan. Objek waktu dalam 

penelitian ini yaitu periode 2013 – 2018. Tidak hanya itu objek bank yang diteliti 

lebih difokuskan pada Bank Umum Konvensional yang Go Public di Bursa Efek 

Indonesia berdasarkan 10 bank terbesar di Indonesia tahun 2018. 

D. Tujuan dan Manfaat Peneletian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu : 

a. Untuk menganalisis pengaruh DPK (Dana Pihak Ketiga) terhadap Penyaluran 

Kredit Pada Bank Umum Konvensional yang Go Public di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2013 – 2018. 
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b. Untuk menganalisis pengaruh CAR (Capital Adequacy Ratio) terhadap 

Penyaluran Kredit Pada Bank Umum Konvensional yang Go Public di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2013 – 2018. 

c. Untuk menganalisis pengaruh ROA (Ratio on Assets) terhadap Penyaluran 

Kredit Pada Bank Umum Konvensional yang Go Public di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2013 – 2018. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian ini adalah : 

a. Bagi Bank Umum Konvensional 

Dapat memberikan maksut atau gambaran mengenai faktor – faktor yang 

mempengaruhi pada penyaluran kredit Bank Umum Konvensional. 

b. Bagi Peneliti lainnya 

Dapat digunakan sebagai tambahan atau pembanding hasil riset lainnya, dan 

juga dapat menjadi sumber informasi untuk peneliti selanjutnya.  


