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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sektor keuangan terutama industri perbankan merupakan elemen 

penting dalam pembangunan suatu negara. Undang-undang nomor 10 tahun 

1998 pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa perbankan secara teknis yuridis, 

yaitu sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak. Dana yang dikumpulkan oleh perbankan dalam bentuk 

simpanan baik itu tabungan, deposito, atau giro kemudian disalurkan kembali 

dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada masyarakat (Kasmir, 2013:24). 

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara 

(intermediaries) dari pihak yang kelebihan dana (surplus unit) kepada pihak 

yang kekurangan dana (deficit unit). Sehubung dengan fungsinya tersebut, 

bank sering pula disebut sebagai lembaga kepercayaan. Berbeda halnya 

dengan perusahaan lain, transaksi usaha bank senantiasa berkaitan dengan 

uang, karena komoditi usaha bank adalah uang. Sejalan dengan karakteristik 

usahanya tersebut, maka bank merupakan segmen usaha yang kegiatannya 

banyak diatur oleh pemerintah (Siamat, 2005:66). 
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Kebijakan perbankan di Indonesia sejak tahun 1992 berdasarkan 

ketentuan Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang 

kemudian diperkuat dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

menganut sistem perbankan ganda (dual banking system). Dual banking 

system maksudnya adalah terselenggaranya dua sistem perbankan 

(konvensional dan syariah secara berdampingan) yang pelaksanaanya diatur 

dalam berbagai peraturan perundang – undangan yang berlaku (Anshori, 

2007:33). 

Perbankan syariah tumbuh dan dikembangkan sebagai sebuah 

alternatif bagi praktek perbankan konvensional. Kritik terhadap bank 

konvensional oleh konsep perbankan syariah, bukanlah menolak bank dalam 

fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, melainkan dalam 

karakteristiknya yang lain, misalnya masih terdapatnya unsur riba, judi 

(maysir), ketidakpastian (gharar), dan bathil. (Khotibul, 2011:2) 

Semakin tinggi dan kompleks aktivitas ekonomi masyarakat, peranan 

lembaga perbankan juga semakin meningkat. Di antara begitu banyak 

perbankan, kehadiran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional dan 

Syariah yang menyediakan produk keuangan yang serupa dengan Bank 

Umum lain ternyata memiliki penetrasi yang lebih baik dibandingkan dengan 

perbankan lain khususnya untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) serta memberikan pembiayaan terhadap masyarakat kecil 

menengah ke bawah.  
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Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu bentuk badan 

usaha bank yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, tentang 

Perbankan, pada pasal 1 ayat 4 yang menyatakan bahwa 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. Artinya di sini kegiatan BPR dan BPR 

Syariah jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum 

(Kasmir, 2013:33). 

Menurut Dewiyani (2014:18) Terbatasnya Bank Umum yang 

menyasar pelaku Usaha Mikro Keci Menengah (UMKM) sebagai nasabah, 

secara langsung berpengaruh terhadap pesatnya pelaku UMKM untuk beralih 

bekerjasama dengan BPR dan BPR Syariah. Hal ini ditunjukan oleh 

perkembangan industri BPR dan BPR Syariah yang terus mengalami 

peningkatan secara pesat baik dari sisi total aset, penghimpunan DPK 

maupun dari sisi penyaluran kreditnya, namun tidak jarang pengusaha 

menengah ke atas yang berminat berinvestasi dan bekerjasama dengan BPR 

dan BPR Syariah. Ini menunjukan bahwa jangkauan pelayanan BPR dan BPR 

Syariah semakin luas dan keberadaannya semakin dibutuhkan oleh 

masyarakat. 

Pesatnya perkembangan BPR tidak bisa terlepas dari kesuksesannya 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dari segi lokasi yang 

dapat mudah dijangkau oleh masyarakat, prosedur yang lebih sederhana, serta 

lebih mengutamakan pendekatan personal dan fleksibelitas pola dalam model 
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pinjaman. Yuliarmi dan Yoga (2013:285) mengemukakan kehadiran BPR 

melalui penyaluran kredit bagi masyarakat menengah kebawah yang 

umumnya berorientasi sebagai pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) menjadi sangat penting, karena mayoritas pelaku usaha di 

Indonesia merupakan pelaku UMKM. Sebagai pelaku usaha informal 

permasalahan permodalan merupakan hambatan dalam mengembangkan 

usahanya, permodalan berupa kredit dari lembaga perbankan seperti BPR 

menjadi sangat berguna bagi pengembangan UMKM di Indonesia. Bila 

penyaluran kredit BPR yang diberikan kepada pelaku UMKM terus melemah, 

diprediksi upaya guna mendorong pertumbuhan ekonomi akan menjadi 

terhambat.  

BPR dalam menyalurkan kreditnya dipengaruhi oleh beberapa faktor 

internal maupun eksternal. Faktor internal dari penyaluran kredit BPR adalah 

yang pertama DPK yang dihimpun dari masyarkat. DPK menjadi faktor yang 

sangat berpengaruh terhadap penyaluran kredit BPR karena DPK menjadi 

ukuran besar kecilnya kredit yang akan disalurkan. Faktor internal yang 

kedua yang mempengaruhi penyaluran kredit BPR adalah Tingkat Suku 

Bunga dari BPR tersebut karena, Suku Bunga (BI Rate) menjadi salah satu 

pertimbangan masyarakat dalam melakukan transaksi berupa kredit. Semakin 

tinggi tingkat suku bunga yang ditawarkan akan menurunkan minat 

masyarakat untuk melakukan pinjaman kredit karena, masyarakat akan lebih 

memilih menggunakan dananya untuk kebutuhan lain dari pada harus 

membayar SBK yang tidak dapat dijangkau. Faktor internal penyaluran kredit 
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BPR yang ketiga adalah Non Performing Loan (NPL). Tingginya rasio NPL 

akan berpengaruh terhadap menurunnya pembiayaan atau kredit yang 

disalurkan BPR, karena pihak BPR akan mengurangi resiko meningkatnya 

kembali NPL ketika penyaluran kredit tidak dikurangi. Oleh karena itu 

pengurangan jumlah kredit yang disalurkan menjadi salah satu jalan guna 

menekan NPL (Lihat tabel 1.1 dibawah ini). 

Tabel 1.1  
Indikator Utama Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan 

Rakyat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 ( Rupiah) 
 

Indikator  2014.I      2014.II          2014.III                 2014.IV 
BPRK      
Kredit       13.659.955.635    14.541.851.362     14.887.443.876     14.967.367.637 
DPK          12.311.821.158    12.361.070.082     12.954.241.785     13.909.131.944 
NPL                5,99%                   6,11%                      6.30%                   5.51% 
BPRS  
Pembiayaan   421.889.000         463.045.000          484.285.000          477.829.000 
DPK              386.862.000         390.850.000          412.990.000          452.935.000 
NPF                8,39%                   8,93%                     10,01%                  8,69% 

Sumber : Statistika BPR Konvensional dan Statistika Perbankan Syariah   
Periode September – Juni 2014 (diolah). 

 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pembiayaan yang disalurkan di 

BPR dan BPR Syariah  tiap triwulan mengalami peningkatan. Namun apabila 

melihat pergerakan pada rasio Non Performing Loan (NPL), pada BPR 

Syariah lebih tinggi dari pada BPR dan pada triwulan ke-3 NPF BPR Syariah 

mengalami peningkatan yakni mencapai 10,01%. Rasio Non Performing 

Loan (NPL) merupakan proksi dari jumlah kredit yang macet, sehingga 

apabila NPL naik maka penyaluran kredit akan menurun. Walaupun Non 

Performing Loan (NPL) mengalami kenaikan penyaluran pembiayaan tetap 
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mengalami peningkatan. Dana Pihak Ketiga (DPK) terlihat mengalami 

peningkatan setiap bulan pengamatan. Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) 

searah dengan penyaluran pembiayaan.  

Indikator pertumbuhan ekonomi makro juga menjadi faktor eksternal 

yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan perbankan dalam hal 

menghimpun maupun menyaluran kembali dana ke masyarakat. Faktor 

eksternal yang merupakan indikator pertumbuhan ekonomi makro untuk di 

daerah salah satunya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

PDRB di suatu daerah adalah ukuran pencapaian kegiatan ekonomi daerah 

tersebut (Sukirno,2004:17). Semakin tingginya PDRB yang merupakan 

gambaran dari pendapatan regional akan mencerminkan meningkatnya juga 

kemampuan investasi masyarakat yang investasi tersebut salah satunya 

berupa kredit BPR. Faktor eksternal yang kedua ialah Inflasi. Infasi adalah 

kemerosotan nilai uang (kertas) karena banyaknya dan cepatnya uang (kertas) 

beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang Tingkat Inflasi 

yang sangat tinggi akan menyebabkan ketidakstabilan perekonomian, 

pertumbuhan ekonomi yang lambat, dan pengangguran yang semakin 

meningkat. Hal ini akan semakin menurunkan kepercayaan para investor 

untuk menanamkan investasinya di Indonesia, sehingga perbankan 

mengalami kesulitan dalam menyalurkan kredit.  

Berdasarkan latar Belakang diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Pengaruh Dana Pihak 

Ketiga, PDRB, BI rate, Inflasi dan NPL terhadap Perkembangan 
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Penyaluran Pembiayaan BPR dan BPR Syariah di Provinsi Jawa Tengah 

( Periode September 2011 – Desember 2014)”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka 

pokok dari masalah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah 

Bagaimana arah dan besar pengaruh dana pihak ketiga (DPK), produk 

domestik regional bruto (PDRB), BI rate, Inflasi dan Non Performing Loan 

(NPL) terhadap perkembangan penyaluran pembiayaan di Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Syariah (BPR Syariah) di Provinsi Jawa 

Tengah selama periode September 2011 – Desember 2014?. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah  dapat  mengetahui dan menganalisis arah dan 

besar pengaruh dana pihak ketiga ketiga (DPK), produk domestik regional 

bruto (PDRB), BI rate, Inflasi dan Non Performing Loan (NPL) terhadap 

perkembangan penyaluran pembiayaan dan di Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR) dan Bank Pembiayaan Syariah (BPR Syariah) serta perkembangannya 

di Provinsi Jawa Tengah selama periode September 2011 –Desember 2014. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Secara Akademis 
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Hasil penelitian ini menjadi salah satu referensi yang bermanfaat 

untuk riset perbankan selanjutnya, memberikan gambaran mengenai 

penyaluran pembiayaan pada Bank Perkreditan Rakyat dan Bank 

Pembiyaan Rakyat Syariah di Jawa Tengah serta variabel-variabel yang 

mempengaruhinya. 

2. Secara Praktis 

a. Memberikan gambaran untuk membantu mengetahui variabel-

variabel yang mendukung/menghambat penyaluran kredit BPR dan 

BPRS di Jawa Tengah. 

b. Memberikan informasi mengenai kondisi BPR dan BPRS di Jawa 

Tengah, sehingga dapat mengetahui kinerja perbankan dalam 

menyalurkan dana yang telah dihimpun dari masyarakat. 

 

E. Metodologi Penelitian 

1. Model dan Alat Analisis  

Alat atau metode yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan analisis regresi linier berganda dengan metode OLS 

(Ordinary Least Square). Untuk mengetahui hubungan pengaruh variabel 

– variabel independen (DPK, PDRB, suku bunga (BI Rate), inflasi, NPF 

atau NPL) terhadap variabel dependen (penyaluran pembiayaan) 

digunakan model ekonometrika sebagai berikut : 

 1 5 2  3  4  
Dimana :  

α   = Konstanta  
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ß1,ß2,ß3,ß4, ß5  = Koefisien Regresi 

Y   = Penyaluran Pembiayaan BPR/BPR Syariah   
DPK  = Dana Pihak Ketiga  
PDRB  = Produk Domestik Regional Bruto  
SBK  = Suku Bunga Kredit (BI rate) 
INF  = Inflasi 
NPL  = Non Performing Loan (NPL) dan NPF 
Ei   = Error term 

Untuk mengetahui apakah hasil estimasi yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan maka 

terlebih dahulu akan dilakukan uji asumsi klasik, yang meliputi uji 

multikolineritas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, uji otokorelasi 

dan spesifikasi. Selanjutnya dapat dilakukan uji kebaikan model yang 

meliputi uji eksistensi model (uji F) dan interprestasi koefisien 

determinasi ( ). Apabila hasil estimasi lancung uji asumsi klasik dan uji 

kebaikan model, maka akan dilakukan uji validitas pengaruh (uji t) untuk 

mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh signifikan. 

2. Data dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang merupakan data time series dengan kurun waktu 

September 2009 – Juni 2014, yang meliputi data penyaluran kredit BPR, 

data penyaluran pembiayaan BPRS, dana pihak ketiga, produk domestik 

regional bruto, bi rate, inflasi, Non Performing Loan (NPL) dan Non 

Performing Finance (NPF). Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan 

mengambil data di Bank Indonesia dan badan pusat statistik Provinsi 
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Jawa Tengah. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi BPR Konvensional dan BPR Syariah. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun dengan sistematika berurutan agar dapat 

diperoleh pemahaman yang runtut, sistematis, dan jelas. Kerangka 

sistematika pembahasan ini terdiri atas: 

Bab I : Pendahuluan 

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah yang 

merupakan landasan pemikiran, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

Bab II : Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini berisi landasan teori yang merupakan penjabaran 

dari teori-teori yang mendasari penelitian ini, penelitian terdahulu 

yang mampu mendukung perumusan hipotesis, serta kerangka 

pemikiran teoritis. 

Bab III : Metode Penelitian 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai variabel-variabel dalam 

penelitian yang selanjutnya dapat didefinisikan secara 

operasional. Jenis dan sumber data, populasi dan penentuan 

sampel, serta metode pengumpulan data dan teknis analisis. 

Bab IV : Analisis Data dan Hasil Penelitian 
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Dalam bab ini akan diuraikan deskripsi objek penelitian yang 

merupakan gambaran singkat mengenai objek penelitian. Hasil 

analisis data dan pembahasan. 

Bab V : Penutup 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang 

telah diperoleh dari pembahasan. Saran yang diberikan berkaitan 

dengan hasil penelitian. 


