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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bank merupakan lembaga keuangan penting yang memegang peran sebagai 

pilar dalam perekonomian dan pembangunan suatu Negara. Menurut UU No.7 

Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 

1998 bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan 

stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Sebagai salah 

satu lembaga penggerak ekonomi Negara, bank memiliki fungsi utama yaitu 

sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak – pihak yang 

kelebihan dana atau surplus dengan pihak – pihak yang membutuhkan dana atau 

defisit. 

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, jenis perbankan 

terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sejak adanya Paket 

27 Oktober 1988 (Pakto 1988), pertumbuhan bank-bank umum di Indonesia kian 

pesat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Hingga saat ini tercatat ada 122 

bank umum yang terdaftar di Bank Indonesia yang terdiri dari 116 Bank Umum 

Konvensional dan 11 Bank Umum Syariah (Statistik Perbankan Indonesia, 

www.ojk.go.id 2016). Menurut Sabir et al (2012) Hal yang menjadi pembeda antara 

bank konvensional dan syariah adalah, pada bank konvensional sumber 

pendapatannya datang dari selisih antara besarnya bunga yang dikenakan kepada 

para peminjam dana dengan imbalan bunga yang diberikan kepada nasabah 

penyimpan, sedangkan syariah sumber dananya datang dari system bagi hasil. 

http://www.ojk.go.id/
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Bank Umum Konvensional mengandalkan bunga dari kredit sebagai sumber 

dana  utamanya  dalam  membiayai  operasionalnya.  60%  sumber pendapatannya 

berasal dari bunga, sisanya dari Fee Based Income, keuntungan dari transaksi spot 

dan derivatif, dan deviden. Kualitas dari kredit sangatlah penting bagi Bank Umum 

Konvensional, karena apabila bank tidak mendapatkan dana yang maksimal dari 

bunga kredit yang diberikan maka bank tidak akan mampu untuk membayar bunga 

simpanannya, karena pengembalian pokok dan bunga simpanan bersifat wajib 

untuk dipenuhi, dan nasabah tidak ikut menanggung kerugian yang kemungkinan 

bisa terjadi apabila kreditnya bermasalah. Berakar dari masalah tersebut 

menjadikan bank umum konvensional merupakan lembaga yang syarat akan resiko. 

Sumber dana yang datang sebagian besar dari kredit mendorong bank untuk 

memikul sendiri resiko yang ada membuat Bank Umum Konvensional syarat 

dengan kredit bermasalah. 

Seperti yang diutarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa ekonomi 

Indonesia tahun 2016 tumbuh sebesar 5,02% atau lebih tinggi dibanding pencapaian 

2015 yaitu sebesar 4,88%. Tingginya pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia ini 

tidak sejalan dengan pertumbuhan industri perbankan di Indonesia, dikutip dari 

republika.co.id tanggal 03 Feburari 2017, bahwa “Rasio profitabilitas dari aset atau 

Return on Assets (RoA) pada industri perbankan selama 2016 menurun dari 2,32% 

menjadi 2,23%.” Bagi industri perbankan, hal ini merupakan pencapaian yang 

buruk mengingat salah satu tujuan perbankan adalah membangun pertumbuhan 

ekonomi Negara. Dalam industri perbankan memiliki banyak resiko dan salah 

satunya adalah Non Performing Loan. 

Kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL), adalah terjadinya 

cidera janji dalam repayment kredit, sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi 

kerugian yang terjadi pada usaha debitur sehingga memiliki kemungkinan 

timbulnya risiko di kemudian hari dalam arti luas bagi bank (Rivai, 2006). Menurut 

Siamat (2005: 358) Penilaian kolektibilitas kredit digolongkan ke dalam 5 

kelompok yaitu: lancar (pass), dalam perhatian khusus (special mention), kurang 

lancar (substandard), diragukan (doubtful), dan macet (loss). Apabila kredit 
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dikaitkan dengan tingkat kolektibilitasnya, maka yang digolongkan kredit 

bermasalah adalah kredit yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang 

lancar, diragukan, dan macet. 

Kredit bermasalah dapat diproksikan melalui rasio NPL (Non Performing 

Loan) yaitu rasio perbandingan total kredit bermasalah yang dimiliki suatu bank 

terhadap total kredit yang disalurkan. Semakin tinggi rasio NPL suatu bank maka 

semakin tinggi juga tingkat kredit bermasalah yang terjadi pada bank tersebut yang 

berarti bank tersebut dalam kondisi buruk. Non Performing Loan juga dapat 

digunakan untuk mengukur kesehatan suatu bank, karena kesehatan bank 

merupakan tolak ukur bagi calon kreditur ataupun nasabah yang ingin 

meminjam/menyimpan dana nya, apabila bank memiliki NPL yang rendah, hal ini 

cenderung akan mendorong nasabah untuk meminjam/menyimpan dana pada bank 

tersebut karena akan meningkatkan kepercayaan terhadap suatu bank. Rasio NPL 

dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk faktor internal dan faktor eksternal, 

seperti apa yang dikatakan Siamat (2005: 360) bahwa kebijakan perkreditan yang 

ekspansif, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, lemahnya 

sistem administrasi dan pengawasan kredit, dan lemahnya informasi kredit, dan 

itikad kurang baik dari pihak bank adalah faktor – faktor internal yg dapat 

mempengaruhi tingkat Non Performing Loan sedangkan faktor eksternal yang 

dapat mempengaruhi tingkat Non Performing Loan adalah penurunan kegiatan 

ekonomi dan tingginya suku bunga kredit, pemanfaatan iklim persaingan perbankan 

yang tidak sehat oleh debitur, kegagalan usaha debitur, dan debitur mengalami 

musibah.” 

Maka bagi bank yang ingin memiliki kelancaran dalam kegiatan 

operasionalnya dianjurkan memiliki tingkat NPL yang rendah untuk meningkatkan 

kepercayaan para nasabah terhadap bank tersebut. 

Berikut merupakan data tingkat Non Performing Loan industri perbankan 

di Indonesia: 
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Sumber: Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis oleh www.ojk.go.id 

Gambar 1.1 

Tingkat Non Performing Loan Industri Perbankan  di Indonesia Periode 

2012 – 2016 

 Gambar 1.1 memperlihatkan pergerakan tingkat NPL pada industri 

perbankan di Indonesia periode 2012 – 2016 mengalami fluktuatif tetapi memiliki 

kecenderungan meningkat. Pada tahun 2012 tingkat NPL adalah 1.57%, mengalami 

penurunan pada tahun 2013 menjadi 1.45%. Tetapi pada tahun 2013 hingga 2016 

NPL mengalami peningkatan dari 1.45% di tahun 2013, menjadi 1.74% di tahun 

2014, lalu 2.26% di tahun 2015, kemudian 3.22% di tahun 2016. Hal ini 

menunjukan kinerja yang buruk dalam pengelolaan tingkat NPL pada industri 

perbankan di Indonesia. Apabila ditinjau dari faktor eksternal maka tingkat NPL 

dapat dipengaruhi oleh makroekonomi yang diproksikan menggunakan tingkat 

suku bunga, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kurs. 

Menurut Kasmir (2011: 131) suku bunga bank dapat diartikan sebagai 

“balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada 

nasabah yang membeli atau menjual produknya”. Peningkatan tingkat suku bunga 

memperburuk kualitas dari pinjaman, semakin tingginya biaya hutang membuat 

debitur semakin sulit membayarkan pinjamannya. Selain itu, tingkat suku bunga 
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yang tinggi merupakan alternatif yang berpotensi merugikan untuk debitur 

(Bofondi et al, 2011). 

Inflasi merupakan peningkatan tingkat harga umum dalam suatu 

perekonomian yang berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu. 

Menurut Mankiw (2012: 155) mengatakan bahwa di dalam perekonomian kita, 

sebagian besar harga cenderung naik seiring berjalannya waktu. Kenaikan tingkat 

harga secara keseluruhan ini dinamakan dengan inflasi. Inflasi juga menyebabkan 

penurunan daya beli masyarakat yang berimbas pada penurunan penjualan. 

Penurunan penjualan yang terjadi dapat menurunkan return perusahaan yang akan 

mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam membayar angsuran kredit. 

Pembayaran angsuran yang semakin tidak tepat menimbulkan kualitas kredit 

semakin buruk bahkan terjadi kredit macet (Taswan, 2006) sehingga meningkatkan 

angka non performing loan. 

Faktor berikutnya yang digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini 

adalah pertumbuhan ekonomi, yang di proksikan menggunakan pertumbuhan 

Gross Domestic Product (GDP). Menurut Mankiw (2012: 6) GDP adalah nilai 

pasar dari seluruh barang dan jasa jadi yang diproduksi di suatu Negara pada periode 

tertentu. Sehingga pertumbuhan GDP adalah selisih tingkat GDP periode tertentu 

dengan GDP periode sebelumnya dibandingkan dengan GDP periode sebelumnya. 

Hal ini mengindikasikan bahwa ketika terjadi resesi dimana pertumbuhan ekonomi 

menurun diiringi menurunnya tingkat penjualan akan menyebabkan nasabah 

perbankan konvensional kesulitan untuk membayar kembali kreditnya, sehingga 

NPL pada perbankan konvensional meningkat. 

Menurut Mankiw (2012: 193) mengatakan bahwa kurs atau biasa disebut 

nilai tukar adalah nilai yang digunakan seseorang saat menukar mata uang suatu 

Negara dengan mata uang Negara lain. Menurut Hanafi (2006:239) Apabila nilai 

tukar rupiah terhadap dolar terdepresiasi, maka akan menyebabkan nasabah 

menemui kemudahan dalam pembayaran kembali pembiayaannya. Oleh karena itu 

tingkat NPL pada perbankan akan menurun. 
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Berikut ini adalah perbandingan data NPL dengan data – data suku bunga, 

inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kurs periode 2012 – 2016. 

 
Sumber : www.bi.go.id, www.bps.go.id, www.ojk.go.id 

Gambar 1.2 

Perbandingan Variabel Penelitian (Suku Bunga, Inflasi, Pertumbuhan 

Ekonomi, dan Nilai Tukar) terhadap NPL 

Berdasarkan gambar 1.2 tingkat suku bunga di Indonesia dari tahun 2012 – 

2016 mengalami fluktuatif tetapi cenderung menurun. Dari tahun 2012 hingga 

tahun 2013 tingkat suku bunga meningkat dari 5.75% menjadi 7.50% sedangkan 

tingkat NPL menurun dari tahun 2012 ke 2013. Kemudian dari tahun 2014 hingga 

2016 tingkat suku bunga mengalami penurunan dari 7.75% di tahun 2014, 7.50% 

di tahun 2015 kemudian 4.75% di tahun 2016. Sedangkan dari tahun 2014 hingga 

2016 tingkat NPL mengalami peningkatan. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan 

pernyataan Siamat (2005) yang mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat suku 

bunga mengakibatkan peningkatan pada NPL. Tetapi pada kondisi ini penurunan 

tingkat suku bunga tidak di ikuti oleh penurunan NPL. Sehingga terjadi gap antara 

suku bunga dan NPL. 

Berdasarkan gambar 1.2 tingkat inflasi di Indonesia dari tahun 2012 – 2016 

mengalami fluktuatif tetapi cenderung menurun. Dari tahun 2012 hingga 2013 

2012 2013 2014 2015 2016

NPL 1.57% 1.45% 1.74% 2.26% 3.22%

Suku Bunga 5.75% 7.50% 7.75% 7.50% 4.75%

Inflasi 4.30% 8.38% 8.36% 3.35% 3.02%

Pertumbuhan Ekonomi 6% 5.60% 5% 4.88% 5.02%

Pertumbuhan Kurs 6.84% 11.42% 13.65% 12.74% -0.63%
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mengalami peningkatan dari 4.30% menjadi 8.38% sedangkan tingkat NPL dari 

tahun 2012 hingga 2013 mengalami penurunan. Kemudian dari tahun 2013 hingga 

2014 tingkat inflasi menurun dari 8.38% menjadi 8.36% sedangkan tingkat NPL 

dari tahun 2013 hingga 2014 meningkat. Kemudian dari tahun 2014 hingga 2016 

tingkat inflasi mengalami penurunan, 8.36% di tahun 2014, 3.35% di tahun 2015 

dan 3.02% di tahun 2016 sedangkan tingkat NPL dari tahun 2014 hingga 2016 

mengalami peningkatan. Kondisi ini bertolak belakang dengan pernyataan yang 

diutarakan Tasman (2006) yang mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat inflasi 

akan meningkatkan tingkat NPL. Tetapi pada kondisi ini penurunan tingkat inflasi 

tidak di ikuti oleh penurunan NPL. Sehingga terjadi gap antara inflasi dan NPL. 

Berdasarkan gambar 1.2 tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari 

tahun 2012 – 2016 mengalami fluktuatif. Dari tahun 2012 – 2013 tingkat 

pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari 6% menjadi 5.60% sedangkan 

tingkat NPL mengalami penurunan dari tahun 2012 hingga 2013. Kemudian dari 

tahun 2015 hingga 2016 tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dari 

4.88% menjadi 5.02% sedangkan tingkat NPL dari tahun 2015 hingga 2016 

mengalami peningkatan. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan pernyataan Siamat 

(2005) yang mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi 

mengakibatkan peningkatan pada NPL. Tetapi pada kondisi ini peningkatan 

pertumbuhan ekonomi tidak di ikuti oleh penurunan NPL. Sehingga terjadi gap 

antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat NPL. 

Berdasarkan gambar 1.2 tingkat kurs di Indonesia dari tahun 2012 – 2016 

mengalami fluktuatif. Dari tahun 2012 hingga 2013 tingkat kurs mengalami 

peningkatan dari Rp 9380,39 menjadi Rp 10.451,37, sedangkan tingkat NPL 

mengalami penurunan dari tahun 2012 hingga 2013. Kemudian dari tahun 2015 

hingga 2016 tingkat kurs mengalami penurunan dari 13.391,97 menjadi 13.307,38 

sedangkan tingkat NPL mengalami peningkatan. Kondisi tersebut tidak sesuai 

dengan pernyataan Hanafi (2006) yang mengatakan bahwa semakin tinggi kurs 

maka semakin tinggi juga tingkat NPL. Tetapi pada kondisi ini penurunan kurs 

tidak di ikuti oleh penurunan NPL. Sehingga terjadi gap antara kurs dan tingkat 
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NPL. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, peneliti bermaksud untuk 

melakukan studi lebih lanjut melalui fenomena – fenomena yang ada agar dapat 

mengetahui bagaimana pengaruh variabel makroekonomi terhadap NPL. 

Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan industri 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012 – 2016, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Faktor 

Makroekonomi Terhadap Non Performing Loan Pada Industri Perbankan yang 

Terdaftar di BEI Periode 2012 – 2016”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan paparan yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka 

identifikasi masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagi berikut : 

1. Bagaimana pengaruh suku bunga terhadap NPL pada industri perbankan 

yang terdaftar di BEI periode 2012 – 2016? 

2. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap NPL pada industri perbankan yang 

terdaftar di BEI periode 2012 – 2016? 

3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap NPL pada industri 

perbankan yang terdaftar di BEI periode 2012 – 2016? 

4. Bagaimana pengaruh kurs terhadap NPL pada industri perbankan yang 

terdaftar di BEI periode 2012 – 2016? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis pengaruh suku bunga terhadap NPL pada industri perbankan 

yang terdaftar di BEI periode 2012 – 2016. 

2. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap NPL pada industri perbankan yang 
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terdaftar di BEI periode 2012 – 2016. 

3. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap NPL pada industri 

perbankan yang terdaftar di BEI periode 2012 – 2016. 

4. Menganalisis pengaruh kurs terhadap NPL pada industri perbankan yang 

terdaftar di BEI periode 2012 – 2016. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dapat memeberikan wawasan dan 

pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan ilmu manajemen keuangan, terutama 

dalam memahami konsep makroekonomi dan rasio hutang perbankan. Oleh karena 

itu dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi beberapa 

pihak berikut: 

1. Kontribusi Teoritis 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel 

makroekonomi yang diproksikan menggunakan tingkat suku bunga, inflasi, 

pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap tingkat non perfroming loan. 

2. Kontribusi Praktis 

Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang pengaruh variabel makro 

ekonomi yang diproksikan menggunakan tingkat suku bunga, inflasi, 

pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap non performing loan. Dengan 

dilakukannya penelitian ini, diharapkan investor dapat melihat keadaan 

kredit bermasalah suatu perusahaan, sehingga dalam pengambilan 

keputusan investasi investor sudah dapat mempertimbangkan prospek 

perusahaan tersebut. Sedangkan pada perusahaan hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam skripsi ini penulis menyusun 5 (lima) bab uraian, dimana dalam tiap-tiap 

bab dilengkapi dengan sub-sub bab masing masing. Bab I mengenai Pendahuluan, 

akan memaparkan tentang latar belakang masalah beserta permasalahannya. Dalam 

bab ini peneliti mengangkat mengenai permasalahan yang ada dalam sektor industri 

perbankan selain itu bab ini berisi indentifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

Bab II yaitu tinjauan pustaka dalam bab ini penulis menjelaskan teori yang 

digunakan dalam menganalisis pengaruh variabel makroekonomi terhadap tingkat 

non performing loan. Selain itu dalam bab ini diuraikan pula mengenai kajian 

penelitian sebelumnya, kerangka pikir dan hipotesis penelitian. 

Kemudian Bab III metode penelitian Dalam bab ini penulis menguraikan tentang 

Objek Penelitian, Unit Analisis, Populasi dan Teknik Sampling, Jenis dan Sumber 

Data, Tekhnik Pengumpulan Data, Operasionalisasi Data dan Metode Analisis. 

Selanjutnya Bab IV menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan dimana Dalam 

bab ini penulis menguraikan proses perhitungan pengaruh setiap variabel. 

Terakhir Bab V berisi Kesimpulan dan Saran, Penulis menguraikan kesimpulan dari 

hasil-hasil pengkajian seluruh bab kemudian ditarik kesimpulan, serta 

mengemukakan saran-saran dan keterbatasan dalam penelitian yang dianggap perlu 

untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 

 


