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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Penelitian ini menganalisis isu tentang pengaruh Perubahan Kredit 

terhadap Kinerja Perbankan pada emiten perbankan yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia. Penelitian ini  mengangkat  isu tersebut karena beberapa alasan 

sebagai berikut :   

Pertama, secara teoritis sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pemberian kredit mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hasil 

penelitian Goldsmith (1969), Mc Kinon (1973), dan Shaw (1973) menyatakan 

bahwa dana berlebih (surplus) yang disalurkan secara efisien bagi unit yang 

mengalami kekurangan (defisit) melalui lembaga intermediasi akan 

meningkatkan kegiatan produksi. Selanjutnya kegiatan tersebut akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian Bagehot (1991) 

menjelaskan pentingnya pembangunan sektor keuangan dalam menyediakan 

dana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian itu menyatakan 

bahwa pembangunan ekonomi suatu negara akan dapat berjalan dengan baik 

jika terdapat banyak entrepreneur. Kemudian ia menambahkan bahwa seorang 

entrepreneur sebelumnya adalah seorang debitur.  

Penelitian lain dilakukan oleh Patrick (1966). Hasilnya menunjukkan 

bahwa dengan adanya perkembangan usaha-usaha, maka akan menuntut 
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perkembangan lembaga keuangan. Pembangunan sektor finansial lebih 

disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi. Kajian lanjutan yang dilakukan 

menemukan adanya hubungan dua arah antara sektor keuangan dengan 

pertumbuhan ekonomi. Hal senada dikaji oleh Gertler (1988)  yang 

menemukan hubungan antara pemberian kredit dengan pertumbuhan ekonomi. 

Menurut buletin yang ditulis oleh Alamsyah (2005) di negara-negara 

berkembang seperti Indonesia, peranan bank cenderung lebih penting dalam 

pembangunan, karena bukan hanya sebagai sumber pembiayaan  tetapi juga 

mampu mempengaruhi siklus usaha dalam perekonomian secara keseluruhan.  

Pada tingkatan mikro, hasil penelitian Gertler (1988) membuktikan bahwa 

adanya kendala dalam pemberian kredit dapat berdampak pada kehancuran 

usaha kecil. Menurut jurnal yang ditulis oleh Retnadi (2006), kemampuan 

memberikan kredit perbankan dipengaruhi oleh berbagai hal yang dapat 

ditinjau dari sisi internal dan eksternal Bank. Dari sisi internal Bank, terutama 

dipengaruhi oleh kemampuan Bank dalam menghimpun dana masyarakat dan 

penetapan tingkat suku bunga. Dari sisi eksternal Bank, dipengaruhi oleh 

kondisi ekonomi, dan peraturan pemerintah. Sementara menurut buku yang 

ditulis oleh Sinungan (2000), pemberian kredit  harus memperhatikan beberapa 

faktor, antara lain : keadaan keuangan Bank, pengalaman Bank, dan keadaan 

perekonomian. 

Kedua, secara empiris penelitian mengenai pengaruh  Perubahan Kredit 

terhadap Kinerja Perbankan sudah dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh 
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Merkusiwati (2007) mengevaluasi pengaruh CAMEL terhadap kinerja 

perbankan. Penelitian untuk  menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja  perbankan telah dilakukan oleh Lestari (2007). Penelitian untuk 

mengukur perbedaan tingkat kesehatan Bank dengan berbagai pendekatan rasio 

keuangan telah dilakukan oleh Sari (2005). Penelitian untuk menganalisis 

kinerja Bank pemerintah dan Bank swasta dengan rasio CAMEL terhadap 

harga saham telah dilakukan oleh Nasser (2005). 

Ketiga, secara praktis menurut buku yang ditulis oleh Susilo (2006), 

pemberian kredit memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, 

distribusi, dan konsumsi. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan 

konsumsi tersebut  merupakan kegiatan pembangunan perekonomian 

masyarakat. Menurut buku yang ditulis oleh Dendawijaya (2005),  dana yang 

dihimpun dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) merupakan sumber dana 

terbesar yang paling diandalkan oleh Bank. Menurut buku yang ditulis oleh 

Kasmir (2008), kegiatan Bank setelah menghimpun dana dari masyarakat 

adalah memberikan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk 

pemberian kredit. Pemberian kredit  merupakan aktivitas Bank yang paling 

utama dalam menghasilkan keuntungan. 

Menurut buku yang ditulis oleh Manurung (2004), meskipun pemberian 

kredit  memegang peran penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara, 

namun kredit  yang diberikan oleh perbankan belum optimal. Hal ini dapat 

dilihat dari Loan to Deposit Ratio (LDR)  Bank Umum periode 2007-2010  
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yang masih berkisar pada angka 66,32% - 75,50 % (dapat dilihat pada tabel 

1.1), masih berada di bawah ketentuan Bank Indonesia. Berdasarkan ketentuan 

Bank Indonesia, angka LDR seharusnya berada di antara 85% - 110 %. 

Tabel 1.1. 

Gambaran LDR Bank Umum Periode 2007-2010 (per 31 Desember) 

2007 2008 2009 2010 
Dana Pihak 
Ketiga 

1.510.834 M 1.753.292 M 1.973.042 M 2.338.824 M 

Kredit 1.002.012 M 1.307.688 M 1.437.930 M 1.765.845 M 
Loan to Deposit 
Ratio 

66,32 % 74,58 % 72,88 % 75,50 % 

Sumber : Data Bank Indonesia ( Statistik Perbankan Indonesia ) 

 
Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 

Mei 2004, rasio LDR yang merupakan indikator dalam pengukuran fungsi 

intermediasi perbankan di Indonesia, dihitung dari hasil pembagian antara 

Kredit  yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk antarbank) dengan 

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencakup giro, tabungan, dan deposito (tidak 

termasuk antarbank). Semakin tinggi LDR menunjukkan semakin besar pula 

DPK yang dipergunakan untuk pemberian kredit, yang berarti Bank telah 

mampu menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik. Di sisi lain LDR 

yang terlampau tinggi dapat menimbulkan risiko likuiditas bagi bank. 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa penyaluran Dana Pihak 

Ketiga (DPK) Bank Umum ke sektor lain (di luar kredit) pada tahun  2007, 

2008, 2009, dan 2010 (posisi Desember) berturut-turut sebesar 33,68%, 

25,42%, 27,12%, dan 24,50% yang antara lain disalurkan ke dalam Surat-surat 
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Berharga, Obligasi Pemerintah, dan Penempatan pada Bank lain. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa penyaluran Dana Pihak Ketiga (DPK) ke 

sektor kredit  masih dapat ditingkatkan. 

Motivasi penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh  Perubahan 

Kredit terhadap Kinerja Perbankan. Alasan peneliti tertarik untuk mengkaji 

pengaruh Perubahan Kredit, adalah karena pemberian kredit merupakan 

aktivitas Bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan. Sedangkan 

alasan peneliti menggunakan sampel industri perbankan, karena industri 

perbankan dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat 

sehingga tingkat kesehatan Bank harus dipelihara. Ketentuan tingkat kesehatan 

Bank dimaksudkan agar dapat digunakan sebagai tolok ukur bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan.  

Tingkat kesehatan Bank menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 

6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan 

Bank Umum, pada dasarnya menilai berbagai aspek yang berpengaruh 

terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank, yaitu permodalan (capital), 

kualitas asset (asset quality), manajemen (management), rentabilitas 

(earnings), likuiditas (liquidity), dan sensitivitas terhadap risiko pasar 

(sensitivity to market risk) yang biasa disebut CAMELS. Keenam aspek 

tersebut menggunakan rasio keuangan, hal ini menunjukkan bahwa rasio 

keuangan dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan Bank. 
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Dengan adanya fenomena meningkatnya pemberian kredit dalam industri 

perbankan Indonesia serta pentingnya kinerja perbankan,  maka peneliti ingin 

melakukan penelitian dengan mengambil judul : “Pengaruh Perubahan 

Kredit terhadap Kinerja Perbankan” (Studi Empiris pada Emiten 

Perbankan di Bursa Efek Indonesia). 

 
1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah :  

Apakah  Perubahan Kredit berpengaruh terhadap Kinerja Perbankan ? 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Perubahan Kredit  

terhadap Kinerja Perbankan.  

 
1.4. Manfaat Penelitian  

                  1.4.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

perkembangan teori tentang Perubahan Kredit.  Secara teoritis, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan melengkapi 

literatur mengenai pengaruh  Perubahan Kredit  terhadap Kinerja 

Perbankan, sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan empiris dalam 

penelitian selanjutnya. 
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1.4.2. Manfaat Kebijakan 

Penelitian ini secara empiris dapat membantu industri perbankan 

untuk memahami pengaruh  Perubahan Kredit terhadap Kinerja 

Perbankan. Berdasar manfaat kebijakan tersebut, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi sebagai salah satu dasar untuk menetapkan 

kebijakan yang berkaitan dengan pemberian kredit, khususnya pada 

industri perbankan. 

 
1.4.3. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

praktik pemberian kredit yang berkembang saat ini, termasuk di dalamnya 

adalah para pelaku  pemberian kredit pada industri perbankan untuk 

menyadari pentingnya memahami pengaruh Perubahan Kredit terhadap 

Kinerja Perbankan. 

 
1.5. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan dibagi menjadi lima bab. 

Masing-masing bab secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut : 

BAB I     Pendahuluan 

berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, anfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II    Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis 

membahas landasan teori yang digunakan untuk membantu 

memecahkan masalah penelitian, meliputi : kredit, kinerja 

perbankan, ukuran bank, penelitian terdahulu, pengembangan 

hipotesis, kerangka pikir, dan definisi operasional. 

BAB III   Metode Penelitian 

menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini, uraian 

yang disajikan meliputi : populasi dan sampel, metode 

pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV   Analisis dan Pembahasan 

menguraikan analisis statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, 

dan pengujian hipotesis. 

BAB V    Penutup 

berisi kesimpulan, saran, dan keterbatasan dari analisis yang telah 

dilakukan pada bab sebelumnya. 
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