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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia perbankan merupakan salah satu institusi yang sangat berperan

dalam bidang perekonomian suatu negara, khususnya di bidang pembiayaan

perekonomian (Prabowo, 2014:1). Ketika sektor perbankan terpuruk

perekonomian nasional juga ikut terpuruk karena ketidak stabilan dalam

penyaluran dana dari fungsi bank yaitu sebagai lembaga intermediasi

(Kiryanto:2007).

Setiap perusahaan baik bank maupun perusahaan lainnya non bank pada

periode tertentu akan melaporkan semua kegiatan keuangannya. Laporan

keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi keuangan, baik kepada

pemegang saham, pemilik, manajemen, pemerintah maupun pihak luar yang

berkepentingan dan membutuhkan informasi tentang laporan tersebut. Dengan

menganalisis laporan keuangan akan didapatkan informasi yang secara terinci

terhadap hasil interpretasi mengenai hasil yang dicapai perusahaan selama periode

tertentu, serta masalah yang mungkin terjadi dalam perusahaan.

Analisis laporan keuangan penting karena dengan melakukan analisis

tersebut maka mendapatkan informasi mengenai kinerja, kondisi, posisi,

perkembangan, dan proyeksi rasio-rasio keuangan bank. Sehingga tingkat

kesehatan bank bisa ditentukan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan bank itu

sendiri supaya bank dapat menjalankan fungsinya. Penilaian tingkat kesehatan
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bank dimaksudkan untuk menilai keberhasilan perbankan dalam perekonomian

Indonesia dan industri perbankan serta dalam menjaga fungsi intermediasi.

Di dalam Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan, dapat

disimpulkan bahwa bank dapat berperan sebagai perantara keuangan dengan

melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam

berbagai bentuk simpanan. Satria dan Subegti (2010:1) menyimpulkan lembaga

perbankan merupakan lembaga keuangan yang fungsinya sebagai perantara

keuangan antara pihak yang kelebihan dana (surplus unit) dan pihak yang

kekurangan dana (deficit unit). Sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan

regulasi dari pemerintah atau bank sentral untuk menghindari adanya resiko yang

diperkirakan akan mengakibatkan kekacauan dalam perekonomian Indonesia.

Yoga dan Yuliarmi (2013:285) menyimpulkan bahwa keterbatasan Bank

Umum untuk menyalurkan dana kepada pelaku UMKM membuat masyarakat

memilih bekerjasama dengan BPR. Jangkauan pelayanan BPR sendiri sudah

cukup luas karena mayoritas pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM. Sehingga

BPR sekarang inisangat berperan aktif dalam pengembangan UMKM di

Indonesia.

Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa ada dua

jenis bank yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dalam pasal 1

dijelaskan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
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Penyaluran kredit merupakan aktivitas utama BPR seperti halnya Bank

Umum lainnya, namun kredit menjadi pendapatan utama dari BPR karena

berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat

(BPR) adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito

berjangka, tabungan, dan atau tabungan pada bank lain. Dalam menjalankan usaha

Bank Perkreditan Rakyat dilarang 1) Menerima simpanan dalam bentuk giro, 2)

Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, 3) Melakukan penyertaan modal,

4) Melakukan usaha perasuransian. Berbeda dengan bank umum dimana

pendapatan operasi selain pendapatan bunga cenderung lebih mempunyai andil

terhadap profitabilitas seperti pendapatan dari jasa-jasa bank (lalu lintas giro, dari

transaksi pasar uang, transaksi jual beli valas, transaksi L/C), sementara BPR

dengan batasan-batasan usaha yang diperkenankan maka sumber pendapatan

usaha dari BPR tertumpu pada margin antara pendapatan bunga kredit dengan

biaya bunga pendanaan.

Kredit yang disalurkan memiliki peran penting dalam perekonomian

karena kredit bisa digunakan oleh masyarakat untuk meningkatkan kegiatan

produksi. Kredit menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 adalah penyediaan

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan

atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu

tertentu dengan pemberian bunga. Dengan adanya ketentuan seperti itu, maka

kredit merupakan salah satu sumber penghasilan bagi bank dengan diterimanya
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bunga dari pinjaman tersebut. Semakin besar kredit yang diberikan maka semakin

besar pula pendapatan bunga yang akan diperoleh bank.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan per Juli 2014, pertumbuhan

kredit di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun terutama pada BPR,

total kredit BPR per Juli 2014 mencapai Rp 66,26 triliun. Tumbuh 15,31% secara

year on year (yoy) dibanding per Juli 2013 yang mencapai Rp 57,46 triliun

(Himawan 2014, diakses 9 Oktober 2014), dapat disimpulkan bahwa BPR sudah

berhasil dalam meningkatkan penyaluran kredit di Indonesia. Namun pada

kenyataannya terjadi fenomena bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada

tahun 2013 terjadi penurunan, pertumbuhan ekonomi tahun 2013 yaitu sebesar

5,7% sedangkan tahun sebelumnya sebesar 6,2%. Selain itu inflasi di tahun 2013

juga meningkat sebesar 3,2% dari tahun sebelumnya. Hal ini berbanding terbalik

dengan jumlah penyaluran kredit yang terus meningkat setiap tahun yang

seharusnya penyaluran kredit yang meningkat tentu akan meningkatkan tingkat

pendapatan masyarakat (Bank Indonesia, diakses 19 Nopember 2014). Selain itu

meningkatnya penyaluran kredit BPR turut mendongkrak perolehan laba BPR.

Laba konsolidasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) per Mei 2014 mencapai Rp1,2

triliun, atau tumbuh 26,64% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu

(Mola 2014, diakses 7 Oktober 2014). Seharusnya pertumbuhan perekonomian di

Indonesia seharusnya juga meningkat, namun yang terjadi adalah sebaliknya. Hal

ini menarik penulis untuk meneliti tentang penyaluran kredit di Bank Perkreditan

Rakyat, serta faktor-faktor yang memengaruhinya.
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BPR dalam menyalurkan kreditnya dipengaruhi oleh beberapa hal untuk

dijadikan pertimbangan dalam penyaluran kredit (Suartati, 2013:2). Salah satu

contoh rasio yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah Capital Adequacy

Ratio (CAR). CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh

aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat beharga,

tagihanpada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, disamping

memperolehdana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat,

pinjaman(utang), dan lainnya(Dendawijaya, 2003:122). Menurut Peraturan Bank

Indonesia Nomor 8/18/PBI tanggal 1 Desember 2006, tentang penyediaan modal

minimum BPR yaitu sebersar 8% dari aktiva tertimbang, jika bank mampu

memenuhi kriteria tersebut maka bisa dikatakan bank mampu membiayai kegiatan

operasionalnya. Rasio kecukupan modal/CAR (Capital Adequacy Ratio) pada Juli

tahun 2014 adalah 28,20%, meningkat dibandingkan dengan posisi CAR pada Juli

tahun 2013 26,79% (Bank Indonesia, diakses 19 Nopember 2014).Dapat

disimpulkan bahwa BPR dalam hal ini sudah baik dalam pengelolaan sumber

daya keuangannya karena semakin meningkatnya CAR maka semakin baik pula

BPR menanggung risiko atas aktiva yang mengandung risiko. Dalam penelitian

yang dilakukan oleh Soedarto (2004) memberikan hasil bahwa CAR memiliki

pengaruh signifikan dalam penyaluran kredit bank, namun Luzzati dan

Mahastanty (2013) menyimpulkan bahwa CAR tidak memiliki pengaruh terhadap

penyaluran kredit bank.

Setiap usaha yang dijalankan selalu memiliki risiko. Dalam BPR yang

pangsa pasarnya adalah pengusaha kecil dan menengah tidak jarang mengalami
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ketidak stabilan dalam usahanya. Sehingga bank juga harus mengelola risiko yang

akan terjadi jika terjadi gagal bayar akibat ketidak stabilan usaha tersebut.

Pemberian kredit tersebut menimbulkan berbagai risiko salah satunya adalah

kredit macet atau sering disebut Non Performing Loan (NPL). Bank harus berhati-

hati dalam memberikan kredit karena NPL akan mempengaruhi kegiatan

operasional bank karena berhubungan langsung dengan kegiatan utama bank yaitu

penyaluran kredit.

NPL mencerminkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola

risiko kredit, semakin tinggi tingkat NPL maka semakin besar pula risiko kredit

yang ditanggung oleh pihak bank. Semakin tinggi NPL berarti jumlah kredit yang

bermasalah juga besar sehingga bank perlu mencadangkan dana untuk kredit

macet dengan cukup besar pula. Di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor

15/2/PBI 2013 dijelaskan bahwa jika bank memiliki NPL lebih dari 5% akan

sangat berbahaya bagi kelangsungan usahanya,sebaliknya jika suatu bank mampu

menekan NPL dibawah 5% maka potensi keuangan bank untuk memperoleh profit

yang tinggi akan terbuka lebar. Hal tersebut bisa terjadi karena bank bisa

menghemat pembiayaan melalui cadangan kerugian kredit bermasalah. NPL BPR

per juli 2012 sebesar 5,28% menjadi 4,97% per Juli 2013, terjadi penurunan yang

menyiratkan bahwa BPR sudah mampu menekan jumlah kredit yang bermasalah

(Bank Indonesia, diakses 19 Nopember 2014). Dengan penyaluran kredit yang

semakin meningkat dari tahun 2012 ke 2013 serta dengan diimbangi jumlah NPL

yang menurun maka BPR disini sudah mampu menekan jumlah kredit yang

bermasalah. Namun pada tahun 2014 NPL BPR mengalami peningkatan seiring
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dengan jumlah peningkatan kredit (www.radarmakassar.com, diakses 19

Nopember 2014), keadaan tersebut tentu berbanding terbalik dengan tahun

sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kredit yang disalurkan dari tahun ke

tahun belum tentu mengalami permasalahan sampai melewati batas NPL

meskipun terjadi peningkatan jumlah kredit yang disalurkan. Penelitian yang

dilakukan oleh Hasanudin dan Prihatiningsih bahwa hasinya NPL berpengaruh

positif namun tidak signifikan terhadap kredit BPR namun Soedarto (2004)

memberikan hasil yang berbeda yaitu NPL tidak berpengaruh terhadap penyaluran

kredit. Ketidak konsistenan penelitian serta adanya fluktuasi NPL dari tahun ke

tahun memberikan dasar dalam penelitian yang akan dilakukan ini.

Galih (2011) mengemukakan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR)

berkaitan dengan penyaluran kredit sebab dari kegiatan inilah bank dapat

memenuhi kewajiban jangka pendeknya, membayar kembali semua deposan yang

mengambil uang sewaktu-waktu, serta memenuhi permintaan kredit yang telah

diajukan. Semakin tinggi rasio tersebut, maka makin rendah likuiditas bank

tersebut. Pertumbuhan dana pihak ketiga juga mengangkat Loan to Deposit Ratio

(LDR) dari 85,44% pada Juli tahun 2013 menjadi 85,82% pada Juli 2014,

meskipun demikian keduanya tetap masuk rasio ideal 85% - 100%(Bank

Indonesia, diakses 19 Nopember 2014). Semakin tinggi rasio ini menyiratkan

semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank. Hal ini disebabkan jumlah dana

yang digunakan untuk membiayai kredit semakin besar (Dendawijaya, 2009:118).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa LDR juga dianggap berpengaruh terhadap

penyaluran kredit. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Galih (2011)
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menunjukkan bahwa LDR memiliki pengaruh signifikan terhadap penyaluran

kredit bank umum, Yuwono dan Meiranto (2012) juga menyatakan hal yang

serupa.

Dari tingkat profitabilitas juga harus selalu menjadi perhatian bank. Bank

tersebut harus mampu mengoptimalkan aktiva yang dimiliki agar mampu

menghasilkan pendapatan. Profitabilitas digunakan untuk menganalisis

kemampuan perbankan untuk mengoptimalkan aktivanya dalam penyaluran

kredit. Tingkat profitabilitas dapat diniilai menggunakan rasio ROA atau return

on assets. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar tingkat

keuntungan bank dan posisi bank dari segi penggunaan aset juga meningkat,

sehingga bisa disimpulkan bahwa bank sudah baik mengelola asetnya yaitu

dengan menyalurkannya sebagai kredit dan mendapatkan penghasilan dari bunga

kredit. ROA per Juli 2014 3,17% cukup menurun dari Juli tahun 2013 yang

sebesar 3,70% (Bank Indonesia, diakses 19 Nopember 2014). Aset dari bank

digunakan untuk penyaluran kredit maka dari itu perlu dilakukan penelitian terkait

dengan ROA terhadap penyaluran kredit. Penelitian yang dilakukan oleh Yuwono

dan Meiranto (2012) menyatakan bahwa ROA memiliki pengaruh namun tidak

signifikan dalam penyaluran kredit, sedangkan penelitian yang dilakukan Satria

dan Subegti (2010) dihasilkan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap

penyaluran kredit bank umum.Data Statistik Bank Indonesia menunjukkan bahwa

CAR, NPL, LDR dan ROA mengalami pertumbuhan yang cukup fluktuatif dari

tahun ke tahun.
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Tabel 1.1 Pertumbuhan CAR, NPL, LDR dan ROA dari tahun
2011-2014

Rasio Juli 2011 Juli 2012 Juli 2013 Juli 2014

CAR 28.72% 27,51% 26,79 28,20%

NPL 6.17% 5,28% 4,97% 5,25%

LDR 83.16% 84,43% 85,44% 85,82%

ROA 3.77% 3,88% 3,70% 3,70%

Sumber : Data Statistik Bank Indonesia

Ketidakkonsistenan dalam hasil penelitian sebelumnya serta pentingnya

peran perbankan dalam perekonomian di Indonesia, maka penelitian ini akan

menguji kembali pengaruh CAR, NPL, LDR, dan ROA terhadap penyaluran

kredit pada BPR di Jawa Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan

masalah yaitu apakah Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Loan to

Deposit Ratio, dan Return On Assets berpengaruh terhadap jumlah penyaluran

kredit pada BPR konvensional di Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Capital

Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Loan to Deposit Ratio,dan Return On

Asset terhadap jumlah penyaluran kredit pada BPR konvensional di Jawa Timur.
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1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

sebagai berikut :

1. Sebagai tambahan informasi dan pertimbangan bagi Bank Perkreditan

Rakyat untuk pengambilan keputusan terutama yang berkaitan dengan

masalah kegiatan operasional yaitu penyaluran kredit untuk meningkatkan

kualitas operasional serta sebagai bahan masukan bagi manajerial bank

dalam mengelola risiko sehingga dapat mempertahankan kelangsungan

usahanya.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta

informasi pengaruh CAR, NPL, LDR, ROA terhadap penyaluran kredit

pada BPR di Jawa Timur

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan

gambaran keseluruhan secara garis besar materi pembahasan dari masing-masing

bab yang terdapat dalam skripsi ini. Adapun sistematikanya dapat dijelaskan

sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian

iniyaitu mengenai pertumbuhan kredit di Indonesia, data tentang CAR, NPL, LDR

dan ROA selama empat tahun terakhir. Dalam bab ini juga berisi tentang
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perumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu apakah CAR, NPL,

LDR dan ROA memengaruhi jumlah penyaluran kredit. Tujuan penelitian ini

adalah untuk mendapatkan bukti empiris dari rumusan masalah. Kemudian ada

manfaat penelitian dan sistematikapenulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang melandasi penelitian ini

yang digunakan sebagai acuan dalam merumuskan hipotesis dan menganalisa

hasil penelitian. Teori yang dibahas dalam bab 2 ini antara lain teori sinyal, lalu

teori yang berhubungan dengan BPR, kredit, CAR, NPL, LDR, dan ROA. Disini

juga akan dirumuskan hipotesis dan model analisis penelitian. Teori ini didapat

dari buku yang menjadi literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti

dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga dikemukakan sub bab yaitu tentang

penelitian terdahulu, hipotesis dan model analisis, dan kerangka pemikiran.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif,

definisi operasional variabel CAR, NPL, LDR, ROA, dan penyaluran kredit serta

cara pengukurannya. Dalam babi ini juga akan dijelaskan sumber data yang akan

digunakan dan cara mengumpulkannya serta penjelasan tentang teknik analisis

yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji asumsi klasik, uji hipotesis,

dan determinasi.
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BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab 4 akan dijelaskan gambaran umum Bank Perkreditan Rakyat

di Jawa Timur kemudian juga akan dipaparkan hasil dari pengujian hipotesis yaitu

tentang pengaruh CAR, NPL, LDR dan ROA terhadap penyaluran kreditdengan

melakukan pengolahan datakemudian menginterpretasikan analisis data tersebut

dalam bagian pembahasannya.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Memberikan kesimpulan penelitian berdasarkan dari hasil penelitian dan

pembahasan, lalu memaparkan saran untuk penelitian sejenis selanjutnya.
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