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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengertian bank berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Di era saat ini, 

masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan harian menjadi lebih mudah dan 

hampir setiap transaksinya tersebut akan melibatkan peran bank. Kehadiran bank 

mempunyai peranan penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan 

memperlancar lalu-lintas keuangan serta mampu menggerakkan semua sektor yang 

ada (Ismail, 2010). 

Liberalisasi perbankan diberlakukan mulai tahun 1999 melalui Peraturan 

Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 Pasal 3, yang mengakibatkan bank-bank asing 

mulai bermunculan dan meramaikan industri perbankan di tanah air, sebagaimana 

dari krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997. Peningkatan peran perbankan terus 

bertambah bersamaan dengan perkembangan masyarakat bahwa di Indonesia sendiri 

yang berdiri tidak hanya bank lokal, tetapi bank asing pun turut mendirikan 

perusahaannya di Indonesia. Untuk memulihkan perekonomian negara, tentunya 

Indonesia membutuhkan beberapa bantuan dana dari luar dalam jumlah yang cukup 

besar untuk pemulihan tersebut. Ketika kinerja perekonomian dan perbankan 

Indonesia semakin membaik, maka hal ini bisa dijadikan sebagai alasan kuat yang 

menyebabkan investor asing lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di sektor 

perbankan Indonesia (Meidrawardani, 2013). Selain itu, alasan bank asing tertarik 

masuk ke Indonesia adalah pasar Indonesia memiliki potensi yang sangat besar 

dengan tingginya keuntungan yang bisa didapat dari pasar perbankan di Indonesia. 

Hal itu tercermin dari Net Interest Margin (keuntungan dari bunga) bank-bank di 

Indonesia tergolong tinggi, sehingga bisa dijadikan salah satu faktor pemicu 

banyaknya bank asing yang masuk ke Indonesia dengan cara melakukan akuisisi bank 
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domestik oleh bank asing (Prasetyantoko, 2014). Berikut gambar perkembangan 

jumlah bank umum di Indonesia selama periode 2014-2017. 

 

 

Sumber: Direktori Perbankan Indonesia (ojk.go.id) dan Badan Pusat Statistik 

(bps.go.id) 

 

Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah Bank Umum di Indonesia Periode 2014-

2017 

 

Gambar tersebut menunjukkan perkembangan jumlah bank asing di Indonesia 

selama 2014-2017 terus mengalami peningkatan. Sedangkan perkembangan jumlah 

bank domestik mengalami penurunan selama 2014-2017. Hal ini menggambarkan 

bahwa pihak asing tertarik untuk menjadikan Indonesia sebagai pasar dalam 

peningkatan aktivitas operasionalnya. Masuknya bank asing ke industri perbankan 

Indonesia membawa dampak pada semakin ketatnya tingkat persaingan yang 

kompetitif dalam industri perbankan nasional (Jeon et al., 2011). Kehadiran bank 

asing juga mampu meningkatkan persaingan dan juga dapat meningkatkan efisiensi 

dalam industri perbankan domestik dengan menurunkan biaya perantara dan biaya 

operasional (Claessens & Laeven, 2004). Namun, masuknya bank asing dengan 

persaingan yang semakin ketat dapat menimbulkan risiko bagi bank, baik bank asing 
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maupun bank domestik (Wu et al., 2017). Penetrasi bank asing bersamaan dengan 

peningkatan persaingan bank menimbulkan berbagai dampak terutama pada risiko 

bank salah satunya risiko kredit (Natsir et al., 2019). Dari sisi lain, berdasarkan Suku 

Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 

suku bunga kredit bank asing rata-rata lebih murah dibandingkan dengan suku bunga 

kredit bank domestik. Hal ini diketahui bahwa bank asing memberikan kisaran suku 

bunga kredit di bawah 10%, sedangkan bank domestik memberikan suku bunga 

kredit rata-rata di atas 10%. Hal ini yang bisa membuat adanya persaingan bank 

dengan cara saling bersaing untuk menurunkan suku bunga kredit. Seperti halnya 

yang dilakukan bank domestik agar bisa bersaing dengan bank asing maka bank 

domestik menurunkan suku bunganya sehingga risiko kredit bisa diminimalisir. 

Risiko kredit merupakan risiko penting bagi bank karena dilihat dari kegiatan 

bank sendiri yaitu menyalurkan pinjaman yang didalamnya terdapat risiko gagal 

bayar yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi bank sehingga fungsi 

intermediasi bank tidak bisa berjalan dengan baik (Rivai et al., 2013). Penelitian ini 

menyatakan bahwa risiko kredit merupakan kerugian yang terjadi akibat gagal bayar 

untuk memenuhi suatu kewajiban dan berdampak pada timbulnya kredit macet 

sebagai akibat dari masuknya bank asing ke industri perbankan Indonesia dengan 

adanya persaingan yang ketat antara bank asing maupun bank domestik. 

Semenjak krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1998 yang melanda dunia, 

kondisi perbankan di Indonesia berubah dengan sangat pesat. Kebijakan pemerintah 

berupa regulasi perbankan melalui Peraturan Pemerintah No.29/1999 khususnya pasal 

3 yang didukung oleh Peraturan Presiden (Perpres) No.77/2007 yang mengijinkan 

jumlah kepemilikan saham bank oleh warga negara asing dan atau badan hukum 

asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung ataupun melalui bursa efek 

hingga 99 persen dari jumlah saham yang bersangkutan. Kebijakan pemerintah 

tersebut membawa dampak yang cukup besar pada sektor perbankan di tanah air. 

Sebagai gambaran perkembangan penetrasi bank asing di Indonesia, menimbulkan 

naiknya persentase jumlah bank asing pada industri perbankan di Indonesia dengan 

naiknya total aset dari tahun ke tahun. 
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Penelitian yang dilakukan Natsir et al., (2019) menyatakan bahwa penetrasi 

bank asing yang diukur dengan jumlah bank asing berpengaruh negatif terhadap 

risiko kredit, hal ini disebabkan bahwa semakin tinggi jumlah bank asing, maka suku 

bunga bank akan relatif turun sehingga risiko kredit akan menurun. Dalam hal ini, 

dikarenakan bank akan lebih berhati-hati dalam memonitoring pemberian kredit, 

sehingga kontrol manajemen bank akan lebih kuat yang pada akhirnya risiko kredit 

akan menurun. 

Namun berbeda halnya ketika ada persaingan bank, risiko kredit di perbankan 

akan semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena adanya persaingan bank yang 

semakin ketat, bank akan relatif melonggarkan kriteria 5C untuk bisa mencapai target 

pemenuhan dalam sisi kredit, dalam hal ini kontrol manajemen bank akan berkurang 

dan kurangnya pengawasan yang dilakukan bank dalam pemberian kredit kepada 

nasabah, sehingga bank tidak bisa menyaring informasi tentang nasabah apakah 

nasabah tersebut baik atau buruk dalam pemenuhan sisi kredit. Dan jika hal ini 

terjadi, maka dapat menimbulkan kredit macet. 

Penelitian Claessens & Van Horen, (2012) juga menyatakan bahwa penetrasi 

bank asing akan meningkatkan persaingan di perbankan yang semakin kompetitif 

yang dapat menimbulkan risiko di perbankan. Hal ini dikarenakan untuk 

mengamankan pangsa pasar, bank domestik mengikuti kompetitor asing untuk 

meningkatkan pelayanan melalui teknologi terdepan dan pelatihan karyawan (Xu, 

2011), yang dapat meningkatkan biaya operasional dan menyebabkan risiko yang 

tinggi jika bank domestik gagal dalam upaya tersebut. 

Dari beberapa permasalahan dan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka penulis tertarik untuk meneliti pengaruh penetrasi bank asing terhadap risiko 

kredit dengan persaingan bank sebagai variabel moderasi. Adapun observasi 

penelitian didasarkan pada bank umum yang terdaftar di Bank Indonesia periode 

2014-2017. 

 

 

 

SKRIPSI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PENGARUH PENETRASI BANK ... SONIA SEPTIANINGRUM TRI ANGGRAINI



5 
 

 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah penetrasi bank asing berpengaruh terhadap risiko kredit perbankan? 

2. Apakah persaingan bank memoderasi pengaruh penetrasi bank asing terhadap 

risiko kredit perbankan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui pengaruh penetrasi bank asing terhadap risiko kredit perbankan. 

2. Mengetahui efek moderasi persaingan bank pada pengaruh penetrasi bank 

asing terhadap risiko kredit perbankan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi sekaligus masukan kepada pihak manajemen bank 

mengenai pengaruh penetrasi bank asing dan persaingan bank terhadap risiko 

kredit perbankan dan dapat memberikan informasi terkait kondisi pasar 

perbankan Indonesia serta pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan sehingga 

dapat digunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan dalam keputusan 

manajerial serta pengelolaan risiko dalam bank. 

2. Dapat dijadikan sebagai saran rekomendasi kebijakan dalam industri 

perbankan khususnya bagi pemerintah terkait isu-isu pengaruh penetrasi bank 

asing dan persaingan bank dalam industri perbankan. 

3. Memberikan referensi tambahan bagi para peneliti selanjutnya dalam 

meningkatkan pengetahuan dan membantu mengembangkan penelitian 

mengenai industri perbankan yang sudah ada. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Penyusunan penelitian ini berisikan lima bab dengan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari beberapa bagian yaitu mengenai 

uraian latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi landasan teori mengenai teori-teori yang digunakan dalam 

penelitian. Selain itu, bab ini memaparkan penelitian-penelitian terdahulu 

sebagai acuan teori dan pendukung dalam penentuan hipotesis penelitian 

terkait permasalahan dan tujuan yang ada. Bab ini juga mencakup 

pembahasan terkait hipotesis, model analisis, dan kerangka berpikir 

penelitian. 

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi 

operasional variabel, jenis dan sumber data dalam penelitian, dan juga metode 

pengumpulan data, serta teknik analisis yang digunakan dalam penelitian. 

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pembahasan mengenai gambaran umum objek penelitian, 

deskripsi hasil penelitian, analisis model dalam penelitian, dan pengujian 

hipotesis dengan disertai pembahasan lebih lanjut. 

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini mengemukakan simpulan yang didapat dari hasil analisis dan 

pembahasan, batasan-batasan penelitian, dan saran yang bermanfaat untuk 

penelitian selanjutnya. 
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