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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Aktifitas penyaluran kredit memiliki peranan yang sangat penting bagi 

perekonomian yaitu mendukung pembangunan serta untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sedangkan bagi bank sumber pendapatan utama berasal 

dari aktiftas penyaluran kredit. Penyaluran kredit yang dilakukan bank berkaitan 

erat dengan kinerja bank (Panuntun dan Sutrisno, 2018).  

Kemampuan bank dalam menganalisis faktor-faktor penentu penyaluran 

kredit menjadi sangat penting dalam kebijakan penyaluran kredit. Penelitian 

(Olokoyo, 2011) kredit perbankan dapat dipengaruhi oleh Dana Pihak Ketiga, 

CAR, ROA, NIM, Suku bunga. Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kredit 

antara lain NPL dan BOPO (Panuntun and Sutrisno, 2018; Murdiyanto, 2012; 

Arianti et. al ,2016; Putri Andini, Leny Suzan, 2016) 

Dana pihak mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank 

(Dendawijaya, 2009) semakin besar kepercayaan masyarakat kepada bank maka 

semakin besar pula Dana Pihak Ketiga yang dapat dihimpun oleh bank. Dana 

Pihak Ketiga merupakan dana murah dansumber utama bank untuk membiayai 

aktifitas penyaluran kredit. Ketersediaan dana bank yang cukup, akan 

memudahkan bank menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dalam 

penyaluran dana (Anggreni dan Suardhika, 2014). Penelitian (Murdiyanto, 2012) 

menegaskan besarnya Dana Pihak Ketiga yang dihimpun akan menentukan 

besarnya jumlah kredit yang akan disalurkan, optimalisasi penyaluran kredit bank 
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dapat dilakukan jika bank dapat meningkatkan volume dana pihak ketiga yang 

dihimpunnya hal ini dikuatkan oleh penelitian Amalia dan Musdholifah (2018). 

(Moussa and Chedia, 2016) dalam penelitiannya memiliki pendapat yang berbeda 

tentang pengaruh dana pihak ketiga terhadap penyaluran kredit, hal ini ditegaskan 

dalam penelitiannya yang membuktikana danya pengaruh negatif Dana Pihak 

terhadap penyaluran kredit di Tunisia. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penyaluran kredit adalah suku 

bunga yang ditawarkan, semakin tinggi suku bunga yang ditawarkan maka 

semakin besar biaya yang dikeluarkan oleh calon debitur sehingga calon debitur 

akan memilih aternatif lain untuk memperoleh pendanaan. PenelitianPutra 

danWirathi (2014), Sharma dan Bounder (2012), Amalia dan Musdholifah(2018), 

Haryanto dan Widyarti (2017) serta penelitian Shijaku and Kalluci (2013) 

menemukan bukti adanya pengaruh negative antara suku bunga terhadap 

penyaluran kredit, hal ini mengindikasikan peningkatan suku bunga kredit yang 

ditawarkan bank akan direspon oleh calon pasar dengan menurunnya tingkat 

permmintaan kredit. Hasil penelitian tersebut tidak konsisten dengan hasil 

penelitian Andini et.al (2016) dan Olokoyo (2011) yang menyatakan adanya 

pengaruh positif antara tingkat suku bunga dengan penyaluran kredit..  

Penyaluran kredi tmerupakan aktifitas utama dalam menghasilkan 

keuntungan, tetapi risiko yang terbesar dalam bank juga bersumber dari 

pemberian kredit. Resiko atas penyaluran kredit yaitu adanya penundaan maupun 

gagal bayar oleh debitur atas kredit. Resiko atas penyaluran kredit diukur melalui 

rasio Non Performing Loans (NPL). NPL mencerminkan kemampuan bank dalam 
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mengelola kredit, semakin tinggi rasio NPL menunjukkan rendah kualitas kredit 

sehingga semakin besar risiko yang akan ditanggung oleh bank.  

Batas maksimal NPL menurut aturan dari Bank Indonesia 5% dan 

apabila rasio NPL bank lebih dari 5% maka bank memiliki kualitas kredit tidak 

sehat. Bank yang tidak sehat salah satunya dapat dilihat dengan kelancaran 

pengembalian kredit bermasalah yang dilakukan oleh nasabah dan jumlahkredit 

yang disalurkanoleh bank. Rasio NPL dapat menghambat aktifitas penyaluran 

kredit, rasio NPL pada bank akan menyebabkan penurunan volume kredit yang 

disalurkan hal ini disebabkan bank akan memprioritaskan upaya penyehatan 

kredit yang bermasalah/NPL agar kembali sehat dibandingkan meningkatkan 

volume kredit. Penelitian Shijaku and Kalluci (2013), Aprilia and Handayani 

(2018), Pratiwi and Hindasah (2014), Juliannisa and Pakpahan (2017),  serta 

penelitian Putra danWiranthi (2018), menemukan adanya bukti pengaruh negatif 

NPL terhadap penyaluran kredit, akan tetapi hasil penelitian tersebut bertentangan 

dengan hasil penelitian Panuntun and Sutrisno (2018), Haryanto and Widyarti 

(2017), Rai and Purnawanti (2017), menegaskan adanya pengaruh positif antara 

NPL terhadap Penyaluran kredit. 

Berdasarkan konsistensi hasil penelitian tersebut menunjukan faktor 

penentu penyaluran kredit perbankan di Indonesia menarik untuk dikaji lebih 

lanjut.  Peneliti memilih kredit modal kerja sebagai fokus penelitian. Kredit modal 

kerja sangat dibutuhkan dan diminati karena kredit modal kerja merupakan kredit 

jangka pendek yang habis dalam satu siklus usaha. Itulah mengapa kredit modal 

kerja layak untuk diperhitungkan dalam jenis kredit di perbankan dan merupakan 
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salah satu alternatif untuk mendorong kemajuan usaha dalam perekonomian suatu 

negara. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan judul 

“Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Non Performing Loan dan Dana Pihak 

Ketiga Terhadap Kredit Modal Kerja Pada Sektor Perbankan”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana  perkembangan kredit modal kerja, tingkat suku  bunga, non 

performing loan dan dana pihak ketiga pada bank BUMN dan bank Swasta 

Nasional di Indonesia 2013-2017? 

2. Apakah Tingkat Suku Bunga, Non Performing Loan dan Dana Pihak Ketiga 

berpengaruh terhadap Kredit Modal Kerja pada bank BUMN dan Bank 

Swasta Nasional di Indonesia Tahun 2013-2017? 

 

C. Batasan Masalah 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti memberi batasan 

terhadap penulisan yaitu suku bunga yang dipakai adalah suku bunga kredit 

dari masing-masing bank yang menerbitkan suku bunga kredit pada sisi 

demand for loanable fund, Non Performing Loan (NPL gross) dari masing-

masing bank BUMN dan Bank Swasta Nasional (konvensional), Dana Pihak 

Ketiga yang digunakan dana dari pihak berelasi, pihak ketiga dan simpanan 
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dari bank lain pada bank BUMN dan bank Swasta Nasional (konvensional) 

dan Kredit modal kerja yang digunakan yaitu kredit modal kerja pihak 

berelasi dan pihak ketiga pada bank BUMN dan Bank Swasta Nasional 

(konvensional). 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana perkembangan tingkat suku bunga, non 

performing loan, dana pihak ketiga dan kredit modal kerja pada bank BUMN 

dan bank Swasta Nasional tahun 2013-2017. 

2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat suku bunga, non performing loan dan 

dana pihak ketiga terhadap kredit modal kerja pada bank BUMN dan Bank 

Swasta Nasional tahun 2013-2017. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi perbankan penelitian ini dapat memberikan informasi positif bagi 

pengambil kebijakan dalam penyaluran kredit modal kerja 

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat berguna sebagai bahan rujukan 

atau sumber informasi bagi peneliti selanjutnya dan memperluas literatur 

perbankan di Indonesia. 
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