
BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Kebijakan moneter Bank Indonesia dilaksanakan dalam rangka mencapai 

tujuan akhir yaitu stablilitas perekonomian nasional sebagaimana diatur sebagai tugas 

pokok Bank Indonesia yang termuat pada Undang-Undang Bank Indonesia No. 23 

tahun 1999 serta kemudian direvisi menjadi UU No. 3 tahun 2004. Sebagaimana telah 

ditetapkan dalam perundangan tentang tugas pokok Bank Indonesia tersebut, maka 

kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional dilaksanakan dalam tahapan 

yang sejalan dengan perkembangan dinamika dan tantangan perekonomian yang 

selalu memerlukan penyesuaian kebijakan moneter dengan tujuan untuk mencapai 

sasaran akhir yaitu memelihara stabilitas perekonomian nasional. Berbagai kebijakan 

moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia akan diimplikasikan melalui semua 

jenis sektor perbankan yang ada di Indonesia. Sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 

(perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan), Bank di Indonesia dibagi 

menjadi 2 sektor perbankan, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 

Pasal 3 UU No. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia 

adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Perbankan Indonesia 



bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah 

peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.  

Berdasarkan peran perbankan sebagai industri jasa keuangan, maka perbankan 

berfungsi sebagai perantara keuangan atau financial intermediary yaitu suatu 

organisasi yang bergerak dalam pasar uang yang menghubungkan antara pengguna 

jasa keuangan dengan masyarakat penabung. Dana yang dihimpun dari masyarakat 

dapat berbentuk tabungan, deposito maupun giro. Untuk sisi penghimpun dana disini 

unit yang memiliki dana yaitu penabung. Untuk unit yang berikutnya membutuhkan 

saluran dana ini diakibatkan kekurangan dana maka dinamakan peminjam. Dan disini 

dana tersebut selanjutnya akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit, baik itu untuk penggunaan investasi, modal kerja maupun konsumsi, 

berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Alokasi dana masyarakat tersebut dapat pula 

dilakukan dengan membeli berbagai aset yang dianggap menguntungkan (Sugiarto, 

2003). 

Studi tentang peranan kredit perbankan dan dampaknya terhadap 

pertumbuhan ekonomi disajikan oleh Allen dan Ndikumama (1998), dengan fokus 

studi pada kinerja sektor riil dan kaitannya dengan sektor financial. Studi lainnya 

berkaitan dengan kinerja industri perbankan dan pasar keuangan disampaikan oleh 

King dan Levin (1993) yang mempergunakan pendekatan rasio likuiditas perbankan 



sebagai faktor strategis dalam mempengaruhi kinerja sektor riil. (Oura, 2008) 

mempergunakan pendekatan sejumlah indikator rasio keuangan perbankan sebagai 

indikator dalam mempengaruhi kinerja sektor riil. (Davis, 2004) Peneliti sejenis 

lainnya yang menyajikan focus studi tentang peranan kredit dan pertumbuhan sektor 

riil bahwa kredit perbankan merupakan salah satu komponen signifikan sebagai 

penggerak pertumbuhan ekonomi di banyak negara. 

Keuntungan utama bisnis perbankan diperoleh dari selisih antara suku bunga 

yang dikenakan pada sumber-sumber dana dan suku bunga yang diterima dari alokasi 

dana tersebut. Penentuan suku bunga yang secara tidak langsung diatur oleh Bank 

Indonesia akan sangat berpengaruh terhadap suku bunga kredit yang akan dibebankan 

kepada masyarakat (Kasmir, 2002). Sumber pendapatan utama bank dapat berbentuk 

pembelian obligasi, Sertifikasi Bank Indonesia (SBI) maupun melalui kredit kepada 

sektor financial yang lain, seperti Bank Umum yang lain atau BPR. Berdasarkan data 

pada Tabel 1.1  tampak arah perkembangan mobilisasi dana masyarakat berdasarkan 

lembaga perbankan. Pada tahun 2002, mobilisasi pengumpulan dana pihak ketiga 

didominasi oleh Bank persero yang termasuk kelompok BUMN, namun sejalan 

dengan arah persaingan antar bank, maka tampak bank swasta nasional telah 

mengambil peranan yang semakin signifikan sebagai lembaga intermediasi pasar 

keuangan, disusul oleh semakin menguatnya peranan Bank BPD di seluruh Indonesia 

sebagai perbankan yang didukung oleh pemerintah daerah.  Pada sisi lain, Bank 



Asing merupakan bagian kecil dari market shared pasar keuangan, sehingga dapat 

dinyatakan pasar keuangan domestik masih didominasi oleh potensi ekonomi 

domestik. Bank BPR merupakan kelompok usaha mikro yang ternyata dapat 

berkembang relative baik dalam melengkapi peranan perbankan dalam melaksanakan 

intermediasinya untuk mendorong pertumbuhan sektor riil yang bersumber 

pendanaannya dari dana pihak ketiga. 

Tabel 1.1 
Perkembangan Sumber Dana Pihak Ketiga Perbankan di Indonesia 

(Dalam Miliar Rupiah) 

Sumber : Data SEKI Bank Indonesia, Jakarta, 2012. 

Jenis realisasi pinjaman secara nasional meliputi semua perbankan adalah 

untuk kredit modal kerja (KMK), kredit untuk investasi (KI) serta kredit untuk 

konsumsi (KK).  Ternyata arah penggunaan pinjaman perbankan lebih banyak untuk 

tujuan pemenuhan modal kerja dan pembiayaan konsumsi. Penggunaan pinjaman 

Tahun BANK 
Persero

Bank 
BPD

Bank  Swasta 
Nasional Bank  Asing BPR

2002 28,690 13,465 30,305 6,453 1,935

2003 39,268 17,953 41,265 8,284 2,914

2004 55,627 23,856 58,973 10,912 4,312

2005 71,489 29,603 87,207 16,849 5,901

2006 75,689 38,259 90,554 20,182 6,232

2007 93,498 50,414 113,461 23,613 8,371

2008 123,822 66,693 146,056 28,932 10,608

2009 123,630 67,774 145,204 28,971 10,743

2010 191,221 96,413 213,887 29,907 15,072

2011 227,903 119,239 279,652 32,752 19,169

2012 234,828 135,689 314,378 33,438 22,273



untuk memenuhi kebutuhan investasi relatif memiliki volume pertumbuhan yang 

lebih kecil dibandingkan dengan jenis penggunaan pinjaman untuk modal kerja dan 

pembiayaan konsumsi. Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 1.2 tampak adanya 

pertumbuhan permintaan dana kredit perbankan untuk tujuan konsumsi relative 

berkembang lebih cepat dibandingan untuk tujuan investasi, hal ini membuktikan 

bahwa pada lembaga keuangan terdapat hambatan kebijakan perkreditan yang dapat 

menjadi penghambat tumbuh berkembangnya roda kegiatan produksi nasional.  

Tabel 1.2 
Perkembangan Permintaan permodalan perbankan 

Berdasarkan Jenis Kebutuhan Permodalan 
(Dalam Miliar Rupiah) 

   Sumber : Data SEKI Bank Indonesia, Jakarta, 2012. 

TAHUN KMK KI KK

2001 23,115 4,657 17,226

2002 20,213 5,946 20,073

2003 25,918 6,456 24,850

2004 24,392 9,486 29,379

2005 25,233 8,357 29,849

2006 36,662 11,220 26,841

2007 53,036 27,793 43,742

2008 58,104 25,314 50,395

2009 43,512 20,418 47,561

2010 48,534 17,499 58,330

2011 55,805 23,473 61,947

2012 74,618 30,175 73,339



Berdasarkan pola sebaran data pinjaman berdasarkan penggunaannya, tampak 

bahwa realisasi penggunaan dana pinjaman untuk investasi masih bergerak lebih 

lambat dibandingkan dengan kredit modal kerja dan pembiayaan konsumsi. 

Sehubungan dengan kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia lebih 

terfokus kepada pengendalian stabilitas perekonomian nasional melalui kebijakan 

inflation targeting framework yang terfokus kepada pengendalian inflasi, maka 

kebijakan makro ekonomi Bank Indonesia tersebut tidak secara otomatis juga dapat 

mendorong pertumbuhan industri perbankan untuk berkembang membawa dukungan 

kepada pertumbuhan sektor riil. 

Sejumlah variabel makro ekonomi yang diduga dapat menentukan arah 

pergerakan saluran pinjaman yang tidak berkembang tumbuh secepat kredit konsumsi 

adalah bersumber dari kebijakan Bank Indonesia mencakup instrument Sertifikasi 

Bank Indonesia (SBI) dan Giro Wajib Minimum (GWM) yang tidak mendorong 

secara efektif pada peningkatan pertumbuhan volunme kredit perbankan untuk 

membiayai sector riil, seperti Non Perfoming Loans (NPL) dan Net Interest Margin 

(NIM).  

Berdasarkan Grafik 1.1 dapat ditelusuri arah pergerakan instrument kebijakan 

SBI serta kaitannya dengan variabel pendukung non performing loans (NPL), serta 

net interest margin (NIM). Bahwa kebijakan SBI dapat diperkirakan akan berdampak 

kepada pertumbuhan laba perbankan melalui mekanisme transmisi NPL dan NIM.  



Meskipun kebijakan moneter SBI berdampak positif dan berhasil mencapai sasaran 

akhir kebijakan ekonomi makro Indonesia, tidaklah secara otomatis berdampak 

searah dengan industri perbankan nasional. Pada grafik 1.1 dapat dilihat bahwa Non 

Perfoming Loans (NPL) sepanjang tahun 2003 sampai tahun 2011 mengalami 

perkembangan yang stabil. Berbeda pada perkembangan SBI yang sempat mengalami 

penurunan drastis pada pertengahan tahun 2011 namun perlahan mulai meningkat 

kembali. Lain dengan perkembangan Net Interest Margin (NIM) yang sempat 

mengalami penurunan drastis sebelum tahun 2003, namun perkembangan kembali 

stabil sepanjang tahun 2003 hingga tahun 2011.                                                  



Grafik 1.1 
Perkembangan SBI, NPL dan NIM pada Perbankan Nasional 

!  
   Sumber : Data SEKI Bank Indonesia, Jakarta, 2012. 

Berdasarkan Grafik 1.2 tampak penetapan kebijakan GWM dilaksanakan 

tidak secara periodik, tetapi atas dasar pertimbangan khusus dalam rangka 

mendukung efektivitas instrument SBI dalam mendorong pertumbuhan sektor riil. 

Penetapan kebijakan GWM dengan prosentase penetapan cadangan giro wajib 

minimum yang meningkat telah terjadi tahun 2004, kemudian mengalami kenaikan 

lagi sejak tahun 2009.  
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Grafik 1.2 
Perkembangan GWM, NPL dan NIM pada Perbankan Nasional 

!  
   Sumber : Data SEKI Bank Indonesia, Jakarta, 2012. 

         Penelitian ini berusaha melakukan penelusuran dampak dari arah pergerakan 

SBI dan GWM terhadap industri perbankan nasional secara langsung maupun tidak 

langsung berproses melalui transmisi NPL maupun NIM, yang pada akhirnya 

mempengaruhi pertumbuhan laba perbankan. Penelitian ini melakukan focus kajian 

untuk mendapatkan konstruksi yang menentukan pertumbuhan kredit perbankan, 
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serta pada akhirnya diharapkan memberi dampak positif dalam mendorong 

pertumbuhan sektor riil. 

1.2  Rumusan Pokok Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil rumusan pokok masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengaruh penyaluran kredit terhadap pertumbuhan nilai produksi 

(sektor riil). 

2. Bagaimanakah pengaruh tidak langsung dari SBI terhadap pertumbuhan sektor 

riil melalui variabel antara kredit. 

3. Bagaimanakah pengaruh tidak langsung dari GWM terhadap pertumbuhan sektor 

riil melalui variabel antara kredit. 

4. Bagaimanakah pengaruh tidak langsung dari NPL terhadap pertumbuhan sektor 

riil melalui variabel antara kredit. 

5. Bagaimanakah pengaruh tidak langsung dari variabel NIM terhadap 

pertumbuhan sektor riil melalui variabel antara kredit 

. 

3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh langung dari volume kredit perbankan terhadap 

pertumbuhan produksi (sektor riil). 



2. Untuk menganalisis pengaruh tidak langsung dari SBI terhadap pertumbuhan 

sektor riil melalui saluran kredit perbankan. 

3. Untuk menganalisis pengaruh tidak langsung dari GWM terhadap pertumbuhan 

sektor riil melalui kredit perbankan. 

4. Untuk menganalisis pengaruh tidak langsung dari NPL terhadap pertumbuhan 

sektor riil melalui kredit perbankan. 

5. Untuk menganalisis pengaruh tidak langsung dari NIM terhadap pertumbuhan 

sektor riil melalui kredit perbankan. 

4. Manfaat Penelitian 

1. Akademis 

Sebagai bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut, serta menambah informasi 

berkaitan dengan fungsi intermediasi perbankan nasional. 

2. Praktis 

Diharapkan penelitian ini juga dipergunakan sebagai masukan untuk mengambil 

keputusan oleh Perbankan di Indonesia dalam merumuskan berbagai kebijakan 

untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat dalam rangka mendorong 

pertumbuhan produksi nasional.


