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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Lembaga keuangan mempunyai peran penting bagi perekonomian 

sebagai lembaga intermediasi yaitu menyerap kelebihan likuiditas dalam 

perekonomian dan menyalurkan kembali kelebihan likuiditas tersebut untuk 

membiayai kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga 

intermediasi, memungkinkan untuk menyeimbangkan posisi likuiditas melalui 

penyaluran dana dari kelompok yang mengalami surplus dana pada kelompok 

yang mengalami defisit dana. Lembaga keuangan juga mempunyai peran 

penting lainnya yaitu dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi. 

Lembaga keuangan yang berkembang dengan baik maka dapat mendorong 

perkembangan kegiatan perekonomian. Sebaliknya apabila lembaga keuangan 

tidak berkembang dengan baik, maka akan menyebabkan perekonomian 

mengalami hambatan likuiditas dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi. Perkembangan lembaga keuangan dapat dilihat dari 

kemampuannya dalam menyediakan tabungan yang cukup bagi keperluan 

investasi pembangunan maupun dalam mengatasi masalah-masalah seperti 

inflasi dan defisit keuangan (Romli & Alie, 2018). 

Bank merupakan salah satu bagian dari lembaga keuangan. Perbankan 

dalam perekonomian memiliki fungsi yang strategis sebagai lembaga 

intermediasi yaitu lembaga keuangan yang memiliki kegiatan utamanya 

menerima simpanan dana dari masyarakat atau pihak lainnya dan 
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mengeluarkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

masyarakat itu sendiri. Berdasarkan UU RI No.10 Tahun 1998, bank 

merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkan kepada masyarakat melalui kredit dan atau bentuk lainnya dalam 

rangka memajukan taraf hidup masyarakat (Pratiwi & Prajanto, 2020). Fungsi 

perbankan sebagai tempat berinvestasi maupun tempat penyaluran kredit 

merupakan bentuk partisipasi dalam mengatasi kesulitan ekonomi Negara. 

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 ayat (11), 

penyaluran kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersama-

kan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam 

antara pihak bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga 

(Kusmana, 2020). Kegiatan penyaluran kredit yang dilakukan perbankan, 

diharapkan mampu mendukung terciptanya lapangan kerja, membantu 

pemenuhan kebutuhan pokok, mendukung perkembangan dunia usaha, 

mendukung aktivitas ekspor-impor, memotivasi masyarakat untuk melakukan 

aktivitas kewirausahaan yang tentunya akan mempengaruhi penghasilan 

masyarakat dan mengendalikan laju inflasi. Untuk bank,  aktivitas penyaluran 

kredit akan memberikan profit berupa bunga yang didapat dari masyarakat 

sebagai imbalan atas dana yang telah dipinjamkan (Pratiwi & Prajanto, 2020). 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting 

dalam pembangunan ekonomi nasional. Perkembangan UMKM dianggap 

mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi, seperti penyerapan tenaga 



3  

 
 

kerja sehingga proses pemulihan ekonomi nasional bisa berjalan dengan baik. 

UMKM mampu memperkuat fondasi perekonomian nasional. Perekonomian 

Indonesia akan memiliki daya saing yang kuat apabila UMKM menjadi pelaku 

utama yang produktif. Oleh sebab itu, pembangunan UMKM perlu menjadi 

prioritas utama untuk dapat mendorong pembangunan ekonomi nasional dalam 

jangka panjang (Pradana, 2019). Terdapat beberapa kendala dan hambatan 

yang dialami UMKM diantaranya kurangnya permodalan, kurangnya 

manajerial dan keterampilan beroperasi, dan tidak adanya bentuk formil dari 

perusahaan. Dari berbagai hambatan tersebut, masalah permodalan merupakan 

faktor penghambat yang paling penting bagi para pelaku UMKM dalam 

pengembangan usahanya. Menurut Adawiyah, dalam Pradana (2019) 

mengatakan bahwa lemahnya akses UMKM dalam pemenuhan modal dapat 

menghambat pengembangan usaha sehingga modal yang bersumber dari kredit 

perbankan menjadi sangat penting dalam mengatasi permasalahan permodalan 

UMKM tersebut. Kredit merupakan salah satu aktivitas lembaga keuangan 

yang mempunyai peran penting baik bagi masyarakat maupun bagi lembaga 

keuangan itu sendiri. Bagi masyarakat, kredit dapat berfungsi untuk modal 

usaha atau pengadaan barang dan jasa (Pradana, 2019). 

Tabel 1.1 Penyaluran Kredit Usaha Rakyat 

 
Tahun Rata-rata penyaluran kredit 

2016 Rp. 94.261.434 

2017 Rp. 96.713.581 

2018 Rp. 113.591.160 

2019 Rp. 140.088.473 
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2020 Rp. 188.011.000 

Sumber : https://kur.ekon.go.id/kebijakan-kur 

 

Tabel satu menyajikan data penyaluran Kredit Usaha Rakyat periode 

2016-2020. Dari data tersebut dapat diartikan bahwa penyaluran Kredit Usaha 

Rakyat terus meningkat dari tahun 2016 hingga 2020. Meningkatnya penyaluran 

Kredit Usaha Rakyat tersebut dipicu oleh kesulitan UMKM memperoleh modal 

untuk menjalankan usahanya (Nufus et al, 2021). 

Perkembangan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di 

Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran  kredit 

kepada UMKM. Tanpa kredit dari perbankan, UMKM akan mengalami 

kesulitan bahkan kebangkrutan karena kekurangan modal. Setiap tahun kredit 

kepada UMKM mengalami pertumbuhan dan pertumbuhannya lebih tinggi 

dibanding total kredit perbankan. Kredit UMKM adalah kredit kepada debitur 

usaha mikro, kecil dan menengah yang memenuhi definisi dan kriteria usaha 

mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 

Tentang UMKM . Kredit UMKM merupakan salah satu kebijakan pemerintah 

sebagai upaya meningkatkan perekonomian negara yang dijalankan melalui 

bank. Program ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh 

modal untuk membangun atau mengembangkan UMKM. Bank dalam 

menyalurkan kreditnya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal bank seperti kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat dan 

tingkat kesehatan bank, sedangkan faktor eksternal bank dipengaruhi oleh 

kondisi perekonomian, peraturan pemerintah, situasi polotik (Jacobs & Hukom, 

https://kur.ekon.go.id/kebijakan-kur
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2020). Menurut Ali & Miftahurrohman, (2016) penyaluran pembiayaan 

murabahah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor internal 

meliputi DPK, NPF, CAR, ROA, BOPO. Faktor eksternal meliputi inflasi, 

interest, dan GDP. Menurut Romli & Alie, (2018) terdapat banyak faktor yang 

mempengaruhi perbankan nasional dalam penyaluran kredit baik yang 

bersumber dari internal bank. Faktor-fakor internal baik yang terkait dengan 

persyaratan dalam pemberian kredit dan tingkat kesehatan keuangan bank. 

Faktor internal bank tersebut meliputi CAR, DPK, NIM, NPL dan TSB. Menurut 

Miyajima, (2020) kredit bank dipengaruhi oleh karakteristik bank dan kondisi 

makroekonomi. Karakteristik bank meliputi CAR, DPK, dan NPL. Variabel 

makro ekonomi meliputi inflasi, Gross Domestic Bruto (GDB) dan suku bunga. 

Menurut Lisa, (2016) penyaluran pembiayaan dipengaruhi oleh faktor internal 

yang meliputi DPK, DER, dan NPF. Menurut penyaluran kredit perbankan 

dipengaruhi oleh prospek usaha bank dan kondisi internal bank itu sendiri seperti 

Tingkat Suku Bunga, Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ration 

(LDR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) (Sanggor et al., 2019). 

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini akan mengkaji 

“Determinan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Pada Bank yang Terdaftar di 

Otoritas Jasa Keuangan”. 

B. Rumusan Masalah 

Adanya beberapa hambatan yang dialami oleh UMKM dalam 

menjalankan usahanya khususnya hambatan yang berkaitan dengan modal, 

yang menjadi latar belakang adanya Kredit Usaha Rakyat yaitu program 
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pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan 

dengan pola penjaminan, maka menimbulkan beberapa pertanyaan penelitian 

yang dapat dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap penyaluran 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) ? 

2. Apakah Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

berpengaruh terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ? 

3. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap penyaluran 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) ? 

4. Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap 

penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ? 

5. Apakah Suku Bunga Kredit (SBK) berpengaruh terhadap penyaluran 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) ? 

6. Apakah Product Domestic Bruto berpengaruh terhadap penyaluran 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) ? 

7. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap 

penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bank. 

2. Untuk menganalisis Biaya Operasional Terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
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bank. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap 

penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bank. 

4. Untuk menganalisis pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap 

penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bank. 

5. Untuk menganalisis pengaruh Suku Bunga Kredit (SBK) terhadap 

penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bank. 

6. Untuk menganalisis pengaruh Produt Domestic Bruto (PDB) terhadap 

penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bank. 

7. Untuk menganalisis pengaruh Inflasi terhadap penyaluran Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) bank. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi Bank: hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau menetapkan 

kebijakan terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat terhadap UMKM 

untuk meningkatkan efisiensi maupun profitabilitas bank. 

b. Bagi akademisi: hasil dari penelitian ini dapat dijadikan dokumentasi 

atau sumber kajian ilmiah yang dapat mendukung kegiatan akademik. 

2. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serat ilmu 

pengetahuan yang lebih luas bagi kalangan akademik mengenai 



8  

 
 

Determinan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Yang Terdaftar 

di Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu hasil penelitian dapat dijadikan 

sebagai sarana pendalaman materi kuliah dan penerapan pada dunia nyata 

dari teori-teori yang telah dipelajari selama perkuliahan. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi berguna untuk mempermudah pembaca 

dalam memahami alur penulisan skripsi ini. Secara umum, sistematika 

penulisan skripsi terbagi menjadi lima bab, yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan akan membahas mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan skripsi berupa uraian singkat. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab tinjauan pustaka berisi landasan teori mengenai Loan to 

Deposit Raio (LDR), Beban Operasional Terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO), Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adeuacy 

Ratio (CAR), Suku Bunga Kredit (SBK), Product Domestic Bruto 

(PDB), Inflasi, bank, UMKM, penyaluran kredit, KUR, penelitian 

terdahulu, pengembangan hipotesis, serta kerangka pemikiran. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab metodologi penelitian akan membahas mengenai desain dari 

penelitian yang terdiri dari populasi dan sampel, data dan sumber 
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data, dan metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, 

dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab hasil penelitian akan membahas mengenai analisis yang 

dilakukan penulis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan 

metode analisis yang telah ditentukan di bab tiga. Pengujian hasil 

penelitian antara lain memuat analisis determinan penyaluran 

kredit usaha rakyat pada Bank yang terdaftar di Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK). Analisis data yang digunakan yaitu analisis 

regresi data panel dengan model random effet. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang sesuai 

dengan permasalahan yang diteliti. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 


