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ABSTRAK 

 

Kehadiran investor asing di perbankan dapat membawa manfaat bagi 

debitur yaitu suplai kredit yang meningkat, terutama pada kredit valas, namun 

mereka cenderung memberikan kreditnya hanya pada debitur yang transparan, dan 

mengabaikan debitur seperti UMKM, padahal mereka memiliki peran yang 

penting bagi perekonomian nasional dan membutuhkan kemudahan dalam akses 

kredit. Mereka seringkali mendapatkannya dari bank dengan kepemilikan 

pemerintah, sedangkan kontribusi bank dengan kepemilikan asing dalam hal ini 

masih perlu ditingkatkan. Suku bunga kredit pun bisa menurun karena 

meningkatnya kompetisi dari investor asing ini. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis kepemilikan 

bank terhadap alokasi kredit UMKM, alokasi kredit valas, dan suku bunga kredit 

bank. Penelitian ini menggunakan sampel bank umum konvensional di Indonesia 

selama 2009-2017. Hasil regresi data panel dengan menggunakan teknik random 

effects menunjukkan bahwa bank dengan kepemilikan pemerintah memiliki 

alokasi kredit UMKM yang lebih tinggi, alokasi kredit valas yang lebih rendah, 

dan suku bunga kredit yang lebih tinggi daripada bank dengan kepemilikan non-

pemerintah. Bank dengan kepemilikan asing memiliki alokasi kredit UMKM yang 

lebih rendah, alokasi kredit valas yang lebih tinggi, dan suku bunga kredit yang 

lebih rendah daripada bank dengan kepemilikan non-asing. Bank dengan 

kepemilikan asing melalui takeover memiliki alokasi kredit UMKM yang lebih 

tinggi, alokasi kredit valas yang lebih rendah, dan suku bunga kredit yang lebih 

tinggi daripada bank dengan kepemilikan asing melalui non-takeover.  

 

Kata kunci:  kepemilikan bank, alokasi kredit, UMKM, valuta asing, suku bunga 
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