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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi dalam suatu negara menunjukkan tingkat 

kesejahteraan masyarakat. Hal ini melibatkan hubungan dari berbagai pihak 

karena menentukan kesejahteraan masyarakatnya, salah satunya berkaitan 

dengan lembaga keuangan yang ada di negara tersebut. Lembaga keuangan 

adalah suatu perusahaan yan bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana 

dan menyalurkan dana atau kedua-duanya. Salah satu lembaga keuangan 

adalah bank. 

Bank berperan sebagai lembaga yang menghimpun dana dalam bentuk 

simpanan, menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit, serta 

melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang (Kuncoro dan 

Suhardjono, 2012). Selain itu, menurut Kasmir dalam (Triwahyuniati, 2008) 

bank juga dikenal sebagai sarana untuk menukar uang, memindahkan uang 

atau menerima segala bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran 

listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan lainnya. 

Sumber penggunaan dana di bank diantaranya yaitu berasal dari 

tabungan, deposito, giro, modal dan pinjaman. Dana yang dihimpun oleh 

bank tersebut harus disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit maupun dalam bentuk yang lain. Hal ini harus dilakukan karena 

menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pasal 1 tentang perbankan, 

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk 
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simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak (Galih, 2011). Selain itu juga menurut Kuncoro dan 

Suhardjono (2012:71) karena bank sebagai lembaga perantara (intermediare) 

yaitu antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. 

Keuntungan bank diperoleh dari selisih antara suku bunga pinjaman dan 

suku bunga simpanan setelah dikurangi biaya operasional. Untuk itu, 

perusahaan perbankan harus mampu menyalurkan dana tersebut dalam bentuk 

penempatan yang menguntungkan. Penempatan dana yang paling 

menguntungkan pada umumnya adalah dalam bentuk kredit. Disisi lain, 

kredit merupakan sumber permodalan yang diminati oleh para pengusaha 

meskipun bukan merupakan satu-satunya dan kredit masih merupakan 

pilihan utama untuk mendanai kegiatan usahanya. Untuk itu, peran perbankan 

dengan menyalurkan kredit dalam jumlah yang besar, sangat dibutuhkan demi 

mengembangkan suatu usaha yang pada akhirnya akan membawa dampak 

bagi pergerakan sektor ekonomi di Indonesia. Namun, pada kenyataannya 

pertumbuhan kredit perbankan dari Januari 2013 hingga Mei 2015 masih 

tergolong lambat. Pertumbuhan kredit perbankan bulan Agustus 2013 sebesar 

20%, dan terus melambat hingga bulan Mei 2015 menjadi 10,40%. 

Perlambatan pertumbuhan kredit terjadi pada kredit modal kerja, kredit 

investasi dan kredit konsumsi (Macro Economic FEB UGM, 2015). 

Kredit perbankan merupakan salah satu bagian penting dalam kegiatan 

pembentukan modal yang dilakukan oleh lembaga perbankan kepada 

masyarakat dalam upaya untuk mendorong kinerja usaha sehingga ini 

diharapkan mampu dimanfaatkan untuk peningkatan produktifitas usaha 
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terutama sektor riil yang dijalankan oleh masyarakat baik secara individu 

maupun kelompok. Penyaluran kredit oleh perbankan lazimnya berdasarkan 

penggunaanya dapat di bagi menjadi tiga bagian antara lain kredit modal 

kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi. Melalui kegiatan yang dijalankan 

oleh bank maka dapat dihimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan seperti tabungan, deposito dan giro. Dana nasabah yang telah 

dihimpun akan disalurkan kembali dalam bentuk pemberian kredit pada 

sektor bisnis yang menguntungkan maupun pada pihak lain yang 

membutuhkan. 

Tinggi rendahnya volume kredit perusahaan perbankan juga 

dipengaruhi oleh faktor lain. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor : 

6/10/PBI/2004 tentang system penilaian tingkat kesehatan bank umum, 

faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan dalam berbagai aspek, diantaranya 

yaitu aspek permodalan yang diproksikan dengan Capital Adequacy Ratio 

(CAR), dan aspek kolektibilitas kredit yang diproksikan dengan Non 

Performing Loan (NPL) (Triasdini, 2010). 

Sebuah bank yang sehat harus mampu memenuhi ketentuan dari 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu ketentuan tersebut yaitu mengenai 

modal minimal bank umum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Bank for 

International Settlements (BIS) setiap bank umum menyediakan modal 

minimum sebesar 12% dari total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko 

(ATMR). Presentase kebutuhan modal minimum yang diwajibkan ini disebut 

dengan Capital Adequacy Ratio (CAR). Jika ketentuan ini tidak dipatuhi 

maka bank yang bersangkutan akan diberi pengawasan khusus. Selain itu, 
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Bank yang memiliki CAR dibawah standar akan mengalami kesulitan untuk 

survive pada saat mengalami kerugian dan juga mengakibatkan turunnya 

kepercayaan nasabah yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat 

penyaluran kredit. Sebaliknya, Meydianawathi mengungkapkan dalam Sukma 

Wardhani (2011:7), apabila nilai CAR tinggi maka mencerminkan stabilnya 

jumlah modal dan rendahnya risiko yang dimiliki oleh bank sehingga 

memungkinkan bank untuk bisa lebih banyak menyalurkan kredit. 

Semakin besar jumlah kredit yang diberikan, maka akan membawa 

konsekuensi semakin besarnya resiko yang harus di tanggung oleh pihak bank 

yang bersangkutan. LDR (Loan to Deposit Ratio) merupakan rasio 

Perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan ke masyarakat (kredit) 

dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Rasio 

LDR harus dijaga agar tetap sesuai dengan aturan serta batas toleransi yang 

berlaku. Menurut Agus Sartono (2001), LDR yang tnggi menunjukkan bahwa 

suatu bank meminjamkan seluruh dananya (loan-up) atau menjadi tidak likuid 

(illiquid). LDR yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kapasitas 

dana untuk dipinjamkan. LDR rendah disebabkan perbankan menaruh 

dananya pada instrument keuangan seperti SUN (Surat Utang Negara) dan 

SBI (Sertifikat Bak Indonesia) serta meningkatnya kredit macet. Bank 

Indonesia telah menetapkan standa LDR yaitu berkisar antara 85% sampai 

dengan 100%. Namun mulai tahun 2015 sebagaimana yang terdapat pada 

peraturan bank Indonesia nomor 17/11/2015 tentang giro wajib minimum 

bank umum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional 

yaitu batas LDR target untuk bank ditetapkan sebesar 94%. 



5 
 

 

Berikut ini adalah data CAR (Capital Adequacy Ratio),NPL (Non 

Performing Loan), NIM (Net Interest Margin) dan LDR (Loan to Deposit 

Ratio) pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. 

Tabel 1.1 

CAR (Capital Adequacy Ratio),NPL (Non Performing Loan), NIM (Net 

Interest Margin) dan LDR (Loan to Deposit Ratio) 

Tahun 

Data 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

CAR 17.43 % 18.13% 21.26 % 20.98 % 22.93% 23.18% 

NPL 1.09 % 1.02 % 1.14 % 1.35 % 1.83% 2.03% 

NIM 5.49% 4.89% 4.23% 5.39% 5.63% 5.32% 

LDR 83.58% 89,70% 89,42% 92,11% 90.70% 90.04% 

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia 2012 - 2017 

CAR pada tahun 2012 menunjukkan angka 17,43% kemudian naik pada 

tahun 2013 menjadi 18,13%. Pertumbuhan CAR tersebut yaitu sejumlah 

0,7%, yang mana menurun apabila dibandingkan dengan pertumbuhan CAR 

pada tahun sebelumnya yaitu sejumlah 1,38%. Pada awal tahun 2014 CAR 

terus naik hingga 21,26%, namun diakhir tahun 2015 CAR melemah menjadi 

20,98% yang artinya mengalami penurunan sejumlah 0,98%. Ditahun 2016 

CAR naik menjadi 22.93% dan ditahun 2017 juga mengalami kenaikan 

sebesar 0.25 menjadi 23.18%. 

Berdasarkan data pada Statistik Perbankan Indonesia periode Desember 

2015 NPL bank pada tahun 2012 senilai 1,09%, turun menjadi 1,02% pada 

tahun 2013. Namun NPL kembali mengalami peningkatan pada tahun 2014 

dan 2015. Meningkat menjadi 1,14% pada tahun 2014 dan 1,35% pada tahun 

2015. Pada tahun 2016 dan tahun 2017 NPL mengalami kenaikan yang 

nilainya masing-masing sebesar 1.83% dan 2.03%. 
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Berdasarkan tabel 1.1 diatas pada tahun 2012 rata-rata Net Interest 

Margin (NIM) bank umum konvensional di Indonesia sebesar 5.49% turun 

menjadi 4.89% pada tahun 2013 dan di tahun 2014 turun lagi menjadi 4.23%. 

tahun 2015 nilai NIM mengalami kenaikan senilai 1.16 mejadi 5.39% dan di 

tahun 2016 mengalami kenaikan lagi menjadi 5.63%,namun di tahun 2017 

mengalami penurunan senilai 0.31 menjadi 5.32%. 

Pada tahun 2012 nilai LDR sebesar 83.58% kemudian mengalami 

kenaikan pada tahun 2012 sebesar 6.12% menjadi 89.70%, pada tahun 2014 

mengalami penurunan menjadi 89.42% dan mengalami kenaikan kembali 

pada tahun 2015 sebesar 2.69% menjadi 92.11%, namun di tahun 2016 

mengalami penurunan sebesar 1.41% menjadi 90.70% dan turun lagi di tahun 

2017 menjadi 90.04%.  

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank perlu 

memperhatikan aspek kolektibilitas. Hal ini dikarenakan, proporsi pendapatan 

terbesar bank memang berasal dari kredit, namun rapuhnya bank juga 

disebabkan oleh kredit yang bermasalah atau sering disebut dengan istilah 

Non Performing Loan (NPL). NPL merupakan rasio keuangan yang berkaitan 

dengan risiko kredit. Semakin tinggi rasio NPL maka semakin buruk kualitas 

kredit yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar sehingga 

dapat menyebabkan kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah juga 

semakin besar. Kredit bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan 

keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena bank harus membentuk 

cadangan penghapusan yang besar. 
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Selain aspek permodalan dan aspek kolektibilitas kredit, aspek 

profitabilitas juga harus menjadi perhatian bank. Bagaimana bank harus 

mengoptimalkan aktiva yang dimiliki agar mampu menghasilkan pendapatan. 

Kaitannya dengan cara mengukur profitabilitas, salah satunya dapat 

diproksikan menggunakan rasio Net Interest Margin (NIM). NIM merupakan 

rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam mengelola aktiva produktif 

untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Rasio Pendapatan Bunga atau 

Net Interst Margin (NIM) dapat diperoleh dari persentase pendapatan bunga 

bersih dibagi rata-rata aktiva produktif, dimana pendapatan bunga bersih 

adalah pendapatan bunga dikurangi biaya bunga. 

Berdasarkan Surat Edaran No. 6/23/DPNP/2004 tentang penilaian 

tingkat kesehatan bank umum, bank dengan margin bunga bersih (NIM) 

berkisar antara 1,5% sampai dengan 2% dikategorikan cukup tinggi 

(Rohmadoni & Cahyono, 2016). Semakin tinggi rasio Net Interest Margin 

(NIM) dapat menunjukan bahwa semakin efektif bank dalam menempatkan 

aktiva produktifnya dalam bentuk kredit. Selain itu, tingginya NIM juga 

dianggap mampu menunjukkan bahwa semakin baik perbankan dalam 

menjalankan fungsinya dalam mendapatkan bunga bersih. Di Indonesia NIM 

merupakan salah satu andalan bank untuk memperoleh profitabilitas yang 

tinggi, dikarenakan masih rendahnya proporsi pendapatan yang berasal dari 

fee based income (pendapatan non bunga). Oleh karena itu terdapat konflik 

kepentingan antara biaya operasional yang diharapkan rendah dengan 

keinginan bank untuk memperoleh profitabilitas tinggi. Saat ini NIM di 

negara berkembang seperti China dan India memiliki NIM berkisar antara 
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2%-2,5%. Sedangkan di Indonesia pada umumnya berkisar antara 3% hingga 

5% (tertinggi di Asia Tenggara).  

Guncangan pada sistem keuangan dapat timbul dari faktor spesifik 

untuk perusahaan atau mikro ekonomi dan ketidakseimbangan makro 

ekonomi (Messai & Jouini, 2013). Penelitian ini berfokus pada faktor mikro 

ekonomi yang dapat menyebabkan timbulnya kredit bermasalah. Beberapa 

faktor mikro ekonomi tersebut diantaranya ukuran perusahaan, pendapatan 

bunga, kecukupan modal dan penyaluran kredit. 

Ukuran perusahaan merupakan rasio yang diperoleh dari total asset 

yang dimiliki bank yang bersangkutan jika dibandingkan dengan total asset 

dari bank-bank lain. Menurut teori keagenan semakin besar aktiva atau assets 

yang dimiliki suatu bank maka semakin besar pula volume kredit yang dapat 

disalurkan oleh bank tersebut, dengan adanya hal tersebut maka yang akan 

terjadi adalah semakin meningkatnya risiko kredit bermasalah. Tetapi teori 

tersebut bertentangan dengan teori economic of scale yang menyatakan 

bahwa semakin tinggi ukuran perusahaan maka manajemen perusahaan akan 

semakin baik dan efisien. Dengan kondisi manajemen yang baik dan efisien 

maka risiko kredit yang ditimbulkan akan semakin rendah pula. Adanya 

kesenjangan teori (theory gap) antara teori keagenan dan teori economic of 

scale menunjukkan bahwa pengaruh ukuran persahaan terhadap risiko kredit 

belum pasti. Oleh karena itu besar-kecilnya ukuran perusahaan suatu bank 

akan mempengaruhi risiko kredit bermasalah yang terjadi. 

Pendapatan bunga atau Net Interest Margin (NIM) merupakan rasio 

yang menunjukkan pendapatan bunga bersih dari rata-rata aset produktif yang 
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dimiliki bank. Semakin besar rasio ini maka meningkatkan pendapatan bunga 

atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan bank dalam 

kredit bermasalah semakin besar, karena adanya keungkinan nasabah tidak 

membayar kreditnya yang dikarenakan adanya bunga yang tinggi. 

CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva 

bank yang mengandung risiko. Semakin tinggi modal yang dimiliki bank 

maka akan semakin mudah bagi bank untuk membiayai aktiva yang 

mengandung risiko. Begitu juga sebaliknya jika terjadi kredit yang tinggi 

tetapi tidak disertai dengan modal yang mencukupi maka akan berpotensi 

menimbulkan kredit bermasalah. Sehingga dapat disimpulkan semakin 

tinggi CAR maka akan semakin rendah risiko kredit yang dihadapi bank. 

Karena apabila kredit yang disalurkan meningkat maka risiko kredit pun 

akan meningkat. 

LDR merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang 

diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri 

yang disalurkan. LDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank 

dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan 

mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin 

tinggi LDR sebuah bank maka semakin tinggi pula peluang kredit macet yang 

akan terjadi. 

Tingkat kredit bermasalah akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat 

terhadap bank tersebut. Padahal tingkat kepercayaan masyarakat adalah salah 

satu aspek yang menunjukkan keberhasilan perbankan. 
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Berdasarkan uraian di atas, dilakukan penelitian yang berjudul 

“PENGARUH UKURAN BANK, PENDAPATAN BUNGA, 

KECUKUPAN MODAL DAN PENYALURAN KREDIT TERHADAP 

RISIKO KREDIT (Pada Bank Umum Konvensional Yang Terdaftar Di 

BEI Periode 2013-2017)”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka 

dapat ditarik pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah ukuran bank berpengaruh terhadap risiko kredit pada bank umum 

konvensional yang terdaftar di BEI Periode 2013 – 2017? 

2. Apakah Pendapatan Bunga berpengaruh terhadap risiko kredit pada bank 

umum konvensional yang terdaftar di BEI Periode 2013 – 2017? 

3. Apakah kecukupan modal berpengaruh terhadap risiko kredit pada bank 

umum konvensional yang terdaftar di BEI Periode 2013 – 2017? 

4. Apakah penyaluran kredit berpengaruh terhadap risiko kredit pada bank 

umum konvensional yang terdaftar di BEI Periode 2013 – 2017? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan. Tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran bank terhadap resiko kredit pada 

bank umum konvensional yang terdaftar di BEI Periode 2013–2017. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Bunga terhadap resiko kredit 

pada bank umum konvensional yang terdaftar di BEI Periode 2013–

2017.  

3. Untuk mengetahui pengaruh kecukupan modal terhadap resiko kredit 

pada bank umum konvensional yang terdaftar di BEI Periode 2013–

2017. 

4. Untuk mengetahui penyaluran kredit terhadap resiko kredit pada bank 

umum konvensional yang terdaftar di BEI Periode 2013–2017. 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan sesuatu 

yang bermanfaat bagi berbagai pihak. Kegunaan dalam penelitian dibagi 

menjadi dua yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis. 

Adapun kegunaan yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil peneitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 

pada dunia akademis mengenai bagaimana pengaruh ukuran bank, 

Pendapatan Bunga, kecukupan modal, dan penyaluran kredit resiko 

kredit NPL pada bank umum konvensional yang terdaftar di BEI 

Periode 2013–2017. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi 

referensi untuk pengembangan penelitian di masa yang akan datang 

terutama dalam bidang perbankan. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Manajemen Perbankan 
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Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dalam 

melakukan evaluasi kinerja perbankan serta memberikan 

gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruh kredit 

bermasalah pada bank. 

b. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber 

informasi untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan investasi saham perbankan di BEI. 

c. Bagi Peneliti 

Untuk menerapkan teori dan pengetahuan yang didapat selama 

diperkuliahan ke dalam masalah yang sebenarnya terjadi pada 

perusahaan terutama mengenai pengaruh ukuran bank, 

Pendapatan Bunga, kecukupan modal dan penyaluran kredit 

terhadap resiko kredit NPL pada bank umum konvensional yang 

terdaftar di BEI. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi maupun 

sebagai acuan khususnya bagi yang berminat pada permasalahan 

pengaruh ukuran bank, Pendapatan Bunga, kecukupan modal dan 

penyaluran kredit terhadap resiko kredit NPL pada bank umum 

konvensional yang terdaftar di BEI. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara berurutan 

yang terdiri dari beberapa bab yaitu : 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab pertama berupa pendahuluan yang merupakan bentuk 

ringkasan dari keseluruhan isi penelitian dan gambaran umum 

pemasalahan ukuran bank, pendapatan bunga, kecukupan modal 

dan penyaluran kredit yang diangkat dalam penelitian ini. Bab 

ini  menguraikan latar belakang permasalahan, pokok 

permasalahan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi landasan teori dan penelitian terdahulu sebagai 

acuan dasar teori dan analisis. Dalam bab ini dikemukakan teori-

teori mengenai ukuran bank, pendapatan bunga, kecukupan 

modal dan penyaluran kredit serta beberapa  bahasan hasil-hasil 

penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang gambaran populasi dan sampel yang 

digunakan dalam studi empiris, pengidentifikasian variabel-

variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan 

sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan 

metode analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Merupakan isi pokok dari keseluruhan penelitian ini. Bab ini 

menyajikan hasil pengolahan data dan analisis atas hasil 

pengolahan tersebut. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan hasil penelitian dan 

saran. 


