
1 PENDAHULUAN 
 
 

Latar Belakang 
 

Aktivitas sektor perbankan dalam suatu negara memegang peranan penting 
dalam memajukan kehidupan masyarakatnya. Setiap orang dalam melakukan 
transaksi finansial yang berhubungan dengan pengelolaan dananya dalam suatu 
wadah yang memudahkan sistem perbankan di suatu negara yang seringkali 
disebut bank. Bank merupakan suatu lembaga perantara bagi berbagai pihak yang 
mau menyimpan dananya dan bagi pihak membutuhkan dana untuk kebutuhan 
pembiayaan lainnya. Dengan adanya perkembangan atas kebutuhan sirkulasi 
perbankan di Indonesia, bank juga berfungsi sebagai lembaga keuangan yang 
berperan dalam aktivitas perekonomian suatu negara.  

Peranan bank secara umum diatur dalam Pasal 3 UU No. 7 Tahun 1992, 
yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Namun secara lebih 
luas, fungsi perbankan Indonesia adalah sebagai lembaga yang menghimpun dana 
dari masyarakat atau penerima kredit, sebagai penyalur dana kepada masyarakat 
atau sebagai lembaga pemberi kredit, sebagai lembaga yang melancarkan 
transaksi perdagangan dan pembayaran. Kondisi faktor perekonomian yang tidak 
merata pada setiap kalangan penduduk Indonesia mendorong bank untuk 
memberikan dana pinjaman yang berupa kredit. Setiap bank akan mengelola dana 
yang masuk dari masyarakat  atau lebih dikenal dengan nama Dana Pihak Ketiga 
(DPK), lalu akan disalurkan kembali dalam bentuk kredit. 

Secara kepemilikannya, jenis bank dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 
bank umum milik swasta dan bank umum milik negara. Bank Umum Milik 
Negara (BUMN) yang ada di Indonesia adalah Mandiri, Bank Negara Indonesia 
(BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Tabungan Negara (BTN). Bank 
yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Bank Umum Milik Negara (BUMN) 
atau Bank BUMN. Kepemilikan pemerintah Republik Indonesia yang masih di 
atas 50 persen menjadi fokus masyarakat untuk terus memberikan kepercayaan 
kepada Bank BUMN sebagai lembaga pendanaan maupun pembiayaan. 
Kepemilikan saham masing-masing Bank BUMN tersebut juga ditawarkan 
kepada masyarakat dan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. 

Tabel 1 Total Aset, Dana Pihak Ketiga dan Kredit Berbagai Jenis Bank 
(Dalam Miliar Rupiah) 

Perbankan Total 
Asset 

Dana Pihak Ketiga Kredit 

Persero (4) 1.328.168 1.039.257 776.833 
BUSN Devisa (36) 1.464.007 1.174.957 922.541 
BUSN Non Devisa (31) 107.085 83.095 68.143 
BPD (26) 304.003 235.265 175.702 
Bank Campuran (15) 181.088 110.865 120.389 
Bank Asing (10) 268.482 141.473 136.486 

Total 3.652.833 2.784.912 2.200.094 

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia Desember 2011 (www.bi.go.id) 
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Berdasarkan Tabel 1, maka dapat dilihat posisi Bank BUMN di antara jenis 
bank lainnya masih menduduki posisi kedua setelah bank swasta devisa yang 
beranggotakan 31 bank. Namun dengan jumlah bank yang lebih sedikit 
dibandingkan dengan bank swasta yang tersebar di Indonesia, Bank BUMN 
menjadi patut dipertimbangkan dalam pertumbuhan industri perbankan di 
Indonesia yang hingga saat ini masih didominasi kepemilikannya oleh negara. 

Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998, sebagai bagian dari program 
restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh  pemerintah Indonesia. Hingga 
saat ini, Bank Mandiri terus memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan 
perekonomian Indonesia. Perkembangan kinerja bank juga didukung oleh 
perusahaan-perusahaan anak yang memberikan kontribusi pendapatan signifikan, 
yaitu sekitar 12 persen dari laba bersih konsolidasi Bank Mandiri. Bank yang 
membukukan laba bersih sebesar Rp 3,4 triliun hingga kuartal I 2012 ini akan 
memfokuskan strategi penyaluran kredit pada sektor yang memberikan margin 
tinggi dan seiring dengan perbaikan struktur dana murah untuk menurunkan beban 
bunga (cost of fund), yaitu pada sektor mikro dan kecil. Salah satu program 
penyaluran kredit Bank Mandiri yang diserahkan kepada Bank Perkreditan Rakyat 
(BPR) adalah Proyek Kredit Mikro (PKM). Program ini ditujukan untuk 
pembiayaan kepada pengusaha mikro, baik perorangan maupun kelompok guna 
mengembangkan usahanya. 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah memulai jejak sejarah sebagai lembaga 
keuangan dari sebelum Indonesia merdeka. Perjalanan menjadi perusahaan publik 
telah diputuskan melalui penjualan saham sebesar 30 persen ke publik pada tahun 
2003. Sampai saat ini, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tetap konsisten 
memfokuskan pada pelayanan kepada masyarakat kecil dengan memberikan 
fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Hal ini tercermin dengan 
dominasi komposisi segmen bisnis mikro yang berkembang menjadi 31,7 persen 
dari keseluruhan sektor pada akhir kuartal II tahun 2012. Beberapa produk 
perbankan yang ditawarkan oleh BRI adalah Simpedes, Kupedes, Salary Based 
Loans, KUR, Commercial Loans, BritAma dan e-banking. Dengan semakin 
bertambahnya unit Pos Pelayanan Desa, Teras BRI dan Mobile Teras BRI, BRI 
dapat semakin mendekatkan diri kepada nasabah yang sulit dijangkau oleh outlet 
sehinga masyarakat kecil dapat menikmati layanan bank. Data penyaluran Kredit 
Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI hingga kuartal I-2011 sebesar Rp 11,6 triliun 
dan perekrutan Account Officer kredit mikro terus bertambah sebesar Rp 12.543 
mantri, membuktikan eksistensi dan ekspansi BRI dalam meningkatkan kapasitas 
penyaluran kredit khususnya pada sektor mikro. 

Pada tahun 2012, Bank Negara Indonesia (BNI) memasuki usia yang ke-66 
tahun dengan  terus bertumbuh dan berkembang dalam berbagai sektor industri. 
Hingga akhir tahun 2011, bank yang sudah memiliki 1364 kantor cabang di 
Indonesia dan lima di luar negeri ini menyediakan layanan jasa keuangan secara 
menyeluruh yang didukung oleh perusahaan anak, yaitu di bidang perbankan 
syariah (BNI Syariah), pembiayaan (BNI Multi Finance), pasar modal (BNI 
Securities), dan asuransi (BNI Life Insurance). BNI memfokuskan dana 
penyaluran kreditnya pada sektor-sektor potensial seperti pertanian, 
pertambangan, dan infrastruktur. Data akhir tahun 2011 menunjukkan komposisi 
pinjaman pada sektor manufaktur sebesar 29,96 persen, sektor perdagangan, 
restoran, dan hotel sebesar 27,33 persen serta sektor pertanian sebesar 11,69 
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persen. Dominasi ketiga sektor itulah yang menjadi sektor unggulan BNI dalam 
penyaluran kreditnya. 

Bank BUMN lainnya yang akan diteliti adalah Bank Tabungan Negara 
(BTN). Bank BTN dikukuhkan sebagai bank milik negara pada tahun 1968. Pada 
akhir Desember 2011, Kredit dan pembiayaan Bank BTN didominasi oleh Kredit 
Perumahan dengan komposisi sebesar 90,9 persen untuk Kredit Perumahan dan 
9,1 persen untuk Kredit non Perumahan. Penyaluran kredit bank BTN yang 
terfokus pada pembiayaan dalam bidang perumahan juga diungkap secara jelas 
pada visinya. Fokus utama penyaluran kredit bank BTN masih untuk pembiayaan 
industri perumahan karena secara prospek bisnis properti masih akan berkembang 
dalam beberapa tahun mendatang, bahkan bank BTN akan berekspansi ke wilayah 
Indonesia Timur seperti Makassar dan Balikpapan. Namun selain itu, Bank BTN 
juga berkomitmen untuk menyalurkan kredit pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (UMKM). Produk penyaluran kredit UMKM di Bank BTN meliputi 
Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
(KUMKM) dan program kemitraan. 

Dendawijaya (2005) berpendapat dana-dana yang dihimpun dari masyarakat 
dapat mencapai 80 hingga 90 persen dari seluruh dana yang dikelola oleh bank 
dan kegiatan perkreditan mencapai 70 persen - 80 persen dari total aktiva bank. 
Nurmawan (2005) juga memiliki pendapat yang sama karena aktivitas bank yang 
terbanyak akan berkaitan erat secara langsung ataupun tidak langsung dengan 
kegiatan perkreditan. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan 
pemasukan dana bank terbesar yang dapat disebut sebagai Dana Pihak Ketiga 
(DPK). DPK merupakan himpunan dana dari pihak ketiga yang dikumpulkan dari 
masing-masing bank secara individu. Bank yang memiliki nilai rasio DPK yang 
semakin tinggi adalah bank tersebut memiliki tingkat kepercayaan masyarakat 
yang semakin baik.  

Faktor lain yang menjadi indikator rasio yang memperlihatkan kemampuan 
bank dalam menampung risiko kerugian yang dihadapi oleh bank adalah indikator 
Capital Adequacy Ratio (CAR). Salah satunya risiko yang dihadapi bank adalah 
dalam menghadapi risiko tagihan kredit macet. Nilai CAR yang semakin tinggi 
memperlihatkan kemampuan bank dalam menanggung risiko tersebut. Dengan 
kata lain, jika nilai CAR tinggi, maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan 
operasional dan memberikan kontribusi untuk mendapatkan laba.  

Menurut Bialas dan Solek (2010), CAR atau rasio kecukupan modal 
menunjukkan rasio inti aset bank terhadap risiko dari kerugian kegiatan perbankan 
yang ditentukan dari nilai koefisien yang tidak lebih dari 8 persen. Menurut 
Yuanjuan dan Shishun (2012) mengemukakan CAR sebagai indeks yang 
komprehensif untuk mencerminkan risiko bank dan sebagai target benchmark 
antara aset dengan kewajiban manajemen bank. Namun dalam penggunaan 
praktisnya, bank tidak hanya menggunakan CAR untuk mengukur risiko mereka 
sendiri, tetapi juga melalui perbandingan indikator lain dalam suatu industri. 

Indikator Non Performing Loan (NPL) merupakan indikator yang menilai 
kinerja fungsi bank, karena dengan adanya nilai NPL yang tinggi maka ini 
menjadi semakin tinggi indikator gagalnya bank dalam mengelola bisnisnya. 
Salah satu yang berkaitan langsung adalah berhubungan dengan kredit macet atau 
utang yang tidak dapat ditagih. Krisis finansial yang dialami oleh Indonesia pada 
tahun 2008 menyebabkan tingkat inflasi yang tinggi, sehingga membuat bank 
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menjadi lebih berhati-hati dalam memberikan penyaluran kredit terhadap pihak 
yang membutuhkan dana kredit tersebut. Risiko tidak lancarnya pembayaran 
kredit atau kredit bermasalah akan mempengaruhi kinerja bank. Bank Indonesia 
telah menentukan sebesar 5 persen untuk NPL. Menurut Yaziz (2011), NPL 
berperan sebagai faktor untuk menentukan kerugian pinjaman yang 
mencerminkan kolektibilitas dari kredit macet. 

Selain instrumen keuangan secara mikro, ada pula faktor makro yang ikut 
mempengaruhi kinerja bank dalam menyalurkan dana kreditnya. Dalam penelitian 
ini, tingkat suku bunga BI (BI Rate) menjadi variabel makro yang berdampak 
pada peningkatan bunga deposito yang pada akhirnya akan ditranmisikan terhadap 
tingkat suku bunga kredit. Untuk menjaga kestabilan dalam pasar uang, BI dapat 
menetapkan suku bunga yang diharapkan dapat berdampak dalam investasi dana 
nasabah yang semakin bertambah. 

Aktivitas penyaluran kredit dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. 
Namun hal ini tidak seturut dengan pertumbuhan kredit itu sendiri. Tren kenaikan 
pertumbuhan kredit terlihat mengalami perlambatan atau sulit untuk menjaga 
kestabilannya. Berikut disajikan dalam bentuk grafik antara pertumbuhan kredit 
dengan tingkat suku bunga BI atau BI Rate. 

Gambar 1 Perbandingan Grafik Pertumbuhan Kredit (persen) dan BI Rate 
(persen) Periode Tahun 2004 – Juli 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia dan Statistik Ekonomi dan Keuangan 
Indonesia Tahun 2004 – 2012 

Dari Gambar 1 dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan kredit dari periode 
tahun 2004 hingga bulan Juli 2012 mengalami gejolak yang tidak stabil. Pada 
awal tahun 2006, daya beli masyarakat menurun, nilai tukar rupiah yang rendah 
dan melemahnya daya beli masyarakat mengakibatkan perlambatan pertumbuhan 
kredit negatif. Krisis finansial Eropa tahun 2008 juga memberikan dampak 
terhadap penurunan pertumbuhan kredit. Pemerintah juga mendukung penyaluran 
kredit dengan memberlakukan kebijakan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) pada 
tanggal 31 Maret 2011. Namun seturut dengan kebijakan tersebut, suku bunga 
kredit tidak serta merta mengalami penurunan secara spontan. Penurunan suku 
bunga kredit diharapkan dapat menjadikan perusahaan yang memperoleh 
pembiayaan kredit dapat lebih efisiensi dalam penggunaan modalnya dan 
merangsang persaingan antar bank pemberi kredit. 
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Pengaruh perubahan BI Rate akan mempengaruhi tingkat suku bunga 
deposito dan kredit perbankan. Bank Indonesia dapat melakukan penurunan suku 
bunga BI Rate sehingga permintaan akan kredit dari pihak korporasi dan rumah 
tangga akan mengalami peningkatan. Penurunan suku bunga kredit tersebut juga 
akan menurunkan biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi. Namun 
dalam mekanisme perubahan tingkat suku bunga BI Rate yang dapat menurunkan 
tingkat suku bunga kredit memerlukan waktu (time lag), sehingga setiap aktivitas 
perbankan untuk melakukan perbaikan permodalan, penurunan suku bunga kredit, 
dan meningkatnya permintaan kredit belum tentu direspon dengan kenaikan 
penyaluran kredit itu sendiri. 

Hendri (2009) menyimpulkan bahwa nilai tukar rupiah akan mempengaruhi 
kredit yang akan diberikan bank kepada nasabahnya. Pengaruh gejolak nilai tukar 
rupiah akan mempengaruhi pertumbuhan kredit didasari dari adanya krisis 
keuangan global tahun 2008. Ketersediaan cadangan valas suatu bank ditentukan 
oleh permintaan dan penawaran harga mata uang yang bersangkutan, dalam hal 
ini USD. Untuk menjaga kestablikan pertumbuhan kredit, bank perlu menjaga 
cadangan valas untuk menghadapi permintaan dan keseimbangan nilai tukar 
rupiah. 

Kinerja perbankan dalam menyalurkan dana kredit juga dapat dibandingkan 
dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut Stiglitz dan Walsh (2006), 
Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan penilaian terbaik untuk mengukur 
tingkat produksi. Lebih jauh PDB menggambarkan keseluruhan tingkat aktivitas 
ekonomi dalam sebuah negara, yaitu jumlah barang dan jasa yang diproduksi 
untuk sebuah pasar. Penurunan pertumbuhan PDB menjadi salah satu indikator 
perlambatan pertumbuhan kredit. Data PDB merupakan salah satu indikator 
penting yang dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu negara 
pada periode waktu tertentu (BPS, www.bps.go.id, 2010). Dekle dan Kletzer 
(2002) mengungkapkan krisis ekonomi yang melanda Jepang, portofolio 
perbankan di Jepang ikut memburuk dan nilai pasar dari aset yang dijadikan 
jaminan kredit juga ikut menurun. Penurunan nilai jaminan aset menyebabkan 
terjadinya penurunan kredit perbankan, penurunan investasi dalam bentuk fisik 
dan pada akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan nilai PDB Jepang. 

 
 

Rumusan Masalah 
 

Krisis keuangan global yang terjadi menjelang akhir tahun 2008 mempunyai 
dampak terhadap industri perbankan di Indonesia. Kelangkaan likuiditas 
menyebabkan menurunnya kepercayaan perusahaan maupun rumah tangga dalam 
kondisi perekonomian saat itu. Menurunnya kapasitas permintaan dan produksi di 
sektor riil berpotensi kuat terhadap kualitas aktiva perbankan, sehingga perbankan 
harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan dana kreditnya. Gejolak keuangan dan 
penurunan permintaan akibat krisis keuangan menyebabkan terdepresiasinya nilai 
rupiah dan meningkatnya suku bunga juga berdampak pada pernyaluran kredit 
perbankan di Indonesia (Haryati, 2009). 

Multiplier Effect yang dihasilkan dari krisis finansial global pada akhir 
tahun 2008 mempengaruhi berbagai sektor, salah satu sektor perbankan, yang 
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khususnya pada pertumbuhan kredit. Berikut ini disajikan data pertumbuhan 
kredit dengan lending rate dan Exchange Rate dalam bentuk grafik. 

Gambar 2 Perbandingan Grafik Pertumbuhan Kredit (persen) dengan Lending 
Rate (persen) dan Exchange Rate (USD/RP) Periode Tahun 2004 – 

September 2012 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia dan Statistik Ekonomi dan Keuangan 
Indonesia Tahun 2004 – 2012 

Suku bunga pinjaman (Lending Rate) sepanjang tahun 2004 hingga triwulan 
III 2012 mengalami tren penurunan demi untuk merangsang pertumbuhan kredit. 
Namun jika dilihat dari gambar 2, nilai lending rate yang terus menurun tidak 
diikuti oleh pertumbuhan kredit yang stabil. Pertumbuhan kredit baik sebelum dan 
setelah terjadinya krisis finansial pada tahun 2008 masih mengalami perlambatan. 
Gejolak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap USD masih tetap terasa hingga 
sekarang, sehingga keadaan tersebut masih mempengaruhi penyaluran kredit, 
khususnya pada valuta asing (valas). 

Setiap Bank BUMN memiliki fokus penyaluran kredit yang menjadi strategi 
untuk mempertahankan dan mengembangkan pasar sasarannya. Penyaluran kredit 
yang tepat akan mempengaruhi pertumbuhan kredit pada level yang lebih tinggi 
dan stabil. Penyaluran kredit yang tidak tepat juga akan mempengaruhi tingkat 
risiko kredit macet (NPL). 

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 
April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, semakin 
tinggi nilai NPL (di atas 5 persen) maka bank tersebut dinyatakan tidak sehat. 
Pada gambar 3 dapat dilihat bahwa bank BNI dan bank Mandiri memiliki nilai 
NPL yang cukup tinggi khususnya pada tahun 2005-2007. Pada tahun 2007, nilai 
NPL Bank BNI masih berada diatas level 5 persen, namun sesudah terjadinya 
krisis keuangan tahun 2008, setiap bank sudah menjaga ketat tingkat NPL agar 
tidak melampaui batas yang sudah ditentukan. Pada gambar 3, nampak bahwa 
Bank BCA memiliki tingkat NPL terendah dibandingkan bank-Bank BUMN. 
Indikasi ini harus menjadi masukan bagi bank-bank BUMN untuk dapat lebih 
baik lagi dalam melakukan kinerja perbankan, khususnya dalam bidang kredit. 

Berikut disajikan data NPL masing-masing bank BUMN yang dibandingkan 
dengan Bank BCA sebagai salah satu bank swasta terbesar. 
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Gambar 3 Perbandingan Grafik Tingkat Risiko Kredit Macet (persen) Bank-bank 
BUMN dengan Bank BCA Periode Tahun 2004 – September 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Laporan keuangan triwulan masing-masing Bank BUMN periode 
tahun 2004 – 2012 

Menurut Sudarsono (2009), dampak langsung krisis keuangan tahun 2008 
bagi Indonesia adalah kerugian beberapa perusahaan di Indonesia yang 
berinvestasi di institusi-institusi keuangan di Amerika Serikat. Sedangkan dampak 
tidak langsung dari krisis adalah turunnya likuiditas, melonjaknya tingkat suku 
bunga, turunnya harga komoditas, melemahnya nilai tukar rupiah, dan 
melemahnya pertumbuhan sumber dana. Demikian juga, menurunnya tingkat 
kepercayaan konsumen, investor, dan pasar terhadap berbagai institusi keuangan 
yang menyebabkan melemahnya pasar modal. Haryati (2009) menambahkan 
penyaluran kredit merupakan kegiatan utama perbankan dalam menjalankan 
fungsi intermediasinya. Kestabilan pertumbuhan kredit juga tidak lepas dari 
stabilitas makro ekonomi yang merupakan prasyarat utama tercapainya stabilitas 
sistem keuangan. Selain mempengaruhi likuiditas perbankan, krisis keuangan 
akan mendorong terjadinya peningkatan kredit bermasalah sehingga 
mengakibatkan perlambatan pertumbuhan kredit maupun pembiayaan lainnya. 
Oleh karena itu, perbankan harus semakin selektif dalam menyalurkan dana 
kreditnya. 

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan dana kredit kepada masyarakat 
hingga saat ini akan membuat lembaga keuangan khususnya bank BUMN harus 
dapat mengelola penyaluran kredit yang diberikannya. Melalui indikator DPK, 
CAR dan NPL, bank dapat melihat kemampuannya dalam memberikan saluran 
dana kredit tersebut. Variabel makro ekonomi seperti BI Rate dan Exchange Rate 
akan turut mempengaruhi penghimpunan dana yang akan berhubungan pada 
pertumbuhan kredit itu sendiri.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah : 
1. Faktor mikro keuangan apa saja yang secara signifikan mempengaruhi 

penyaluran kredit pada Bank BUMN ? 
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2. Faktor makroekonomi apa saja yang secara signifikan mempengaruhi 
penyaluran kredit pada Bank BUMN ? 

3. Strategi apa yang dapat dilakukan oleh setiap Bank BUMN yang berkaitan 
dengan perkembangan penyaluran kredit ? 

 
 

Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Menganalisis faktor mikro keuangan yang berpengaruh terhadap penyaluran 

kredit pada Bank BUMN. 
2. Menganalisis faktor makroekonomi yang berpengaruh terhadap penyaluran 

kredit pada Bank BUMN. 
3. Merumuskan strategi bagi setiap Bank BUMN yang berkaitan dengan 

perkembangan penyaluran kredit. 
 
 

Manfaat Penelitian 
 

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak yaitu: 
1. Memberikan masukan kepada Bank BUMN mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kegiatan penyaluran kredit. 
2. Memberikan masukan kepada peneliti untuk memahami teori-teori yang 

didapat dengan kenyataan yang sebenarnya. 
3. Sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang membutuhkan informasi 

mengenai kegiatan penyaluran kredit khususnya pada Bank BUMN. 
 
 

Ruang Lingkup Penelitian 
 

Ruang lingkup dalam penelitian ini difokuskan pada beberapa faktor mikro 
keuangan yang mempengaruhi bank dalam memberikan penyaluran kredit kepada 
masyarakat yang berkaitan dengan pertumbuhan kredit, seperti DPK, NPL, LDR 
dan CAR. DPK yang dibahas dalam penelitian ini akan dibatasi pada dana 
tabungan, deposito dan giro. Penyaluran kredit yang diteliti dalam kajian ini 
menggunakan seluruh total kredit (kredit konsumsi, kredit investasi, dan kredit 
modal kerja) yang disalurkan Bank BUMN dalam bentuk rupiah dan valuta asing 
(valas). Variabel-variabel makro ekonomi yang dianggap berpengaruh dalam 
penelitian ini yaitu BI Rate, nilai tukar (Exchange Rate) dan Produk Domestik 
Bruto (PDB). Nilai tukar yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
perbandingan mata uang Dollar Amerika ($) dengan Rupiah. Penelitian ini juga 
akan terfokus pada Bank BUMN saja, yaitu Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri 
dan Bank BTN. Selain itu, sebagai perbandingan dengan bank swasta maka 
dipilih Bank BCA untuk membandingkan kinerja keuangan dalam hal penyaluran 
kredit. Data-data keuangan yang dipakai adalah data kuartal dalam kurun waktu 
tahun 2004-2012.  
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