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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan perekonomian dalam era globalisasi saat ini, 

semakin mendorong peningkatan fungsi perbankan. Sebagai lembaga yang 

bergerak dalam bidang keuangan, perbankan memegang peranan yang 

sangat penting di dalam sistem keuangan Negara. Menurut Taswan dalam 

bukunya Manajemen Perbankan (2006:6), pengertian bank adalah suatu 

lembaga yang berperan sebagai lembaga perantara keuangan (Financial 

Intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (Surplus 

Spending Unit) dengan mereka yang membutuhkan dana (Deficit Spending 

Unit), serta berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran giral. 

Melalui sebuah bank dapat di himpun dana dari masyarakat dalam berbagai 

bentuk simpanan selanjutnya dari dana yang telah terhimpun tersebut oleh 

bank di selurkan kembali dalam bentuk pemberian kredit kepada sektor 

kepada sektor bisnis atau pihak lain yang membutuhkan. Semakin 

berkembang kehidupan masyarakat dan transaksi-transaksi perekonomian 

suatu negara, maka akan membutuhkan pula peningkatan peran sektor 

perbankan melalui pengembangan produk-produk jasanya. Menurut 

Sudirman (2013:1), setiap negara menetapkan rencana pembangunan 

ekonomi yang bertujuan untuk mencapai dan mempertahankan kemakmuran 

bagi seluruh anggota masyarakat. Dalam mencapai tujuan tersebut, 

pelaksanaan rencana pembangunannya sering diharapkan pada berbagai 
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kendala, seperti kendala keterbatasan modal, ketersediaan tenaga kerja yang 

handal, dan kendala lainnya. Kendala-kendala tersebut harus diselesaikan 

terlebih dahulu agar tidak menghambat jalannya pelaksanaan pembangunan. 

Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank dan 

lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan berperan sebagai sarana 

dalam pelaksanaan kebijakan keuangan, misalnya lembaga keuangan bank 

berperan sebagai lembaga penyedia dana untuk pembiayaan atau investasi. 

Dengan peranan tersebut, pembiayaan dan investasi menjadi meningkat dan 

peningkatan tersebut mendorong peningkatan produksi atas barang dan jasa 

sehingga penyediaan barang dan jasa di pasar akan semakin meningkat. 

Dalam hal pembiayaan dan investasi, peranan lembaga keuangan bank di 

Indonesia sangat besar. Penyediaan dana oleh lembaga keuangan bank dapat 

dilakukan melalui mobilisasi dana masyarakat dalam suatu perekonomian. 

Penyaluran Kredit sebagai bentuk usaha bank mutlak dilakukan 

karena fungsi bank itu sendiri sebagai lembaga intermediari yang 

mempertemukan kepentingan antara pihak-pihak yang kelebihan dana (Unit 

Surplus) dengan pihak yang kekurangan dana (Unit Defisit). Keuntungan 

bank itu diperoleh dari selisih antara harga jual dan harga beli dana tersebut 

setelah dikurangi dengan biaya operasional. Dalam hubungan antara dana 

dan kredit, peranan bank sebagai perantara keuangan terlihat dari 

kegiatannya sebagai penyalur dana ke pengguna atau peminjam dana dan 

penghimpun dana dari masyarakat. Dengan interaksi tersebut, proses 

peredaran uang di masyarakat menjadi lancar.  
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Penyaluran dana bank adalah dana bank yang diproduktifkan untuk 

memperoleh pendapatan bank berupa bunga uang. Pada umumnya, sebagai 

besar pendapatan bank bersumber dari bunga kredit yang disalurkan oleh 

bank walaupun ada bank yang pendapatannya sebagian besar berasal dari 

bukan bunga kredit seperti pendapatan dari jasa pengiriman uang. Sebagian 

kecil dana bank digunakan untuk pengadaan inventaris, aktiva tetap, dan 

rupa-rupa aktiva karena berfungsi sebagai fasilitas dalam melaksanakan 

kegiatan usaha bank. Penempatan dana bank adalah dana bank yang 

disimpan sementara di sebuah bank lain atau lembaga keuangan lain yang 

umunya berbentuk tabungan, deposito, giro, dan bentuk lain yang serupa 

dengan itu.penempatan dana bank diilakukan karena dana bank yang ada 

belum di salurkan berupa kredit sehingga memperoleh pendapatan bunga. 

Besarnya pendapataan bunga tersebut tidak sebesar pendapatan bunga dari 

kredit yang disalurkan karena penempatan itu hanya bersifat sementara dan 

untuk menjaga likuiditas bank. 

Sehingga dalam kegiatan pemberian kredit bank harus memiliki 

indikator untuk meminimalisir risiko kredit dengan menganalisis pengaruh 

Dana Pihak Ketiga (DPK), Tingkat Suku Bunga Kredit, Capital Adequacy 

Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), dan Return On Assets (ROA) 

sesuai dengan ketetapan Bank. Sehingga dalam penyaluran kredit bank tidak 

mengalami risiko kredit dan dapat membayar kewajiban-kewajiban dalam 

jangka waktu yang telah ditentukan.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas untuj 

mempermudah penulis, melaksanakan penelitian maka perlu adanya 

perumusan masalah 

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Penyaluran Kredit pada Bank BTPN Tbk Cabang Surakarta ? 

2. Apakah Tingkat Suku Bunga Kredit berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap Penyaluran Kredit pada Bank BTPN Tbk Cabang Surakarta? 

3. Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Penyaluran Kredit pada Bank BTPN Tbk Cabang 

Surakarta ? 

4. Apakah Non performing Loan (NPL) berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Penyaluran Kredit pada Bank BTPN Tbk Cabang 

Surakarta? 

5. Apakah Return On Assets (ROA) berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap Penyaluran Kredit pada Bank BTPN Tbk Cabang Surakarta ? 

6. Apakah DPK, Tingkat Suku Bunga Kredit, CAR, NPL, ROA 

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Penyaluran Kredit 

pada bank BTPN tbk Cabang Surakarta ? 

7. Manakah variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap 

Penyaluran Kredit ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan hasil perumusan masalah, dapat disimpulkan bahwa 

penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk menganalisis Dana Pihak Ketiga (DPK), berpengaruh positif dan 

signifikan secara parsial terhadap Penyaluran Kredit pada Bank BTPN 

Tbk Cabang Surakarta. 

2. Untuk menganalisis Tingkat Suku Bunga Kredit, Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Non Performing Loan (NPL). Return On Assets (ROA) 

berpengaruh negatif dan signifikan secara persial terhadap Penyaluran 

Kredit pada Bank BTPN Tbk Cabang Surakarta. 

3. Untuk  menganalisis signifikansi Dana Pihak Ketiga (DPK), Tingkat Suku 

Bunga Kredit, Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan 

(NPL). Return On Assets (ROA) secara simultan terhadap Penyaluran 

Kredit pada Bank BTPN Tbk Cabang Surakarta. 

4. Untuk menganalisis manakah variabel independen berpengaruh dominan 

terhadap Penyaluran Kredit pada Bank BTPN Tbk Cabang Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Selain mempunyai tujuan, penelitian ini juga mempunyai manfaat 

baik secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan masyarakat umum dan mahasiswa 

dapat digunakan sebagai bahan perbandingan antara teori-teori yang telah 

diperoleh dibangku kuliah dan dapat menambah pengetahuan terkait 



6 
 

 

dengan Penyaluran Kredit, serta mampu memberikan inspirasi dan 

pengetahuan bagi penelitian selanjutnya pada PT. Bank Tabungan 

Pensiunan Nasional (BTPN) Tbk. Kantor Cabang Surakarta.  

2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan berupa 

pemikiran mengenai bidang perbankan serta menjadi bahan acuan bagi PT 

BTPN Tbk Cabang Surakarta, serta memberikan informasi dan evaluasi 

kepada perusahaan tentang Penyaluran Kredit yang paling efektif sehingga 

bank mampu mengambil tindakan untuk meminimalisis adanya kerugian 

bagi pihak bank. 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi tersusun sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini memuat Latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitiaan, manfaat penelittian, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini memuat tinjauan teori dari faktor-faktor yang 

mempengaruhi penyaluran kredit, kerangka pemikiran, penelitian 

terdahulu, dan hipotesis. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini memuat jenis penelitian, definisi operasional dan 

pengukuan variabel, metode pengumpulan data, desain 

pengmbilan sampel, metode analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang deskripsi hasil penelitian, 

pengujian asumsi klasik, pengujian variabel independen secara 

parsial dan simultan dengan model regresi, dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan penelitian dan saran yang 

ditujukan kepada berbagai pihak yang merupakan hasil dari 

penelitian yang dilakukan sehingga dapat berhuna untuk kegiatan 

yang lebih lanjut. 

 


