
 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perkembangan kondisi perekonomian global yang berfluktuasi saat ini telah 

memberikan tingkat ketidakpastian (uncertainty) yang lebih tinggi bagi pelaku 

usaha dalam menjalankan bisnis. Fluktuasi yang besar dan terjadi secara terus-

menerus dalam waktu cukup lama dapat mengganggu kesinambungan ekonomi 

(Prasetyantoko 2008). Disamping itu, menjelang berlakunya ACFTA (ASEAN-

China Free Trade Agreement) dan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), maka 

persaingan bisnis akan semakin tinggi, termasuk pada sektor perbankan. 

Ketidakpastian dan persaingan bisnis yang tinggi meningkatkan risiko bagi 

perbankan dalam menjalankan bisnisnya (Allen dan Gale 2004).  

Risiko bisnis perbankan yang tinggi akibat gejolak ekonomi dapat 

menyebabkan terjadinya instabilitas sistem keuangan. Instabilitas sistem keuangan 

yang tercermin dari indikator makroekonomi dapat memengaruhi tingkat 

pertumbuhan ekonomi pada suatu negara (Haghighi et al. 2012). Namun, selain 

disebabkan faktor gejolak ekonomi, instabilitas keuangan juga dapat dipengaruhi 

oleh kebijakan dan regulasi terutama yang terkait dengan governance atau tata 

kelola perusahaan (Mohr dan Wagner 2013).  

Risiko yang dihadapi oleh sektor perbankan dan masalah instabilitas 

keuangan telah menjadi perhatian para pemangku kepentingan, seperti regulator, 

pemerintah dan juga masyarakat sebagai pemilik dana. Hal ini terjadi karena 

kegagalan dari suatu bank dapat memiliki konsekuensi negatif terhadap bank yang 

lain serta ekonomi suatu negara atau lebih dikenal sebagai systemic risk (Basel 

Committee on Banking Supervision 2006). Hal tersebut dapat terjadi bukan hanya 

di negara maju namun juga di negara berkembang seperti Indonesia (Rim dan 

Setaputra 2012). 

Perbankan di Indonesia memiliki peranan penting terhadap pilar 

pertumbuhan ekonomi nasional. Fungsi intermediasi dari perbankan menunjang 

kelangsungan dan pertumbuhan sektor riil (Suta dan Musa 2003). Namun ketika 

terjadi penurunan ekonomi secara riil seperti penurunan pendapatan, Foreign 

Direct Investment (FDI), nilai ekspor ataupun harga energi maka hal tersebut akan 

berdampak terhadap kinerja perusahaan yang bergerak di berbagai sektor seperti 

Pertanian, Manufaktur, Jasa maupun Konstruksi (Moinescu dan Cordilasu 2012). 

Perekonomian Indonesia tumbuh seiring dengan tumbuhnya nilai aset dan 

kredit perbankan di Indonesia, yang sejak tahun 2001 terus menunjukkan 

pertumbuhan yang positif seperti tampak pada Gambar 1. Pertumbuhan kredit 

perbankan yang tinggi tersebut disalurkan pada berbagai sektor ekonomi, seperti 

Pertanian, Pertambangan, Perindustrian, dan lain-lain (Gambar 2). 

Melihat pentingnya peran perbankan, tingginya pertumbuhan aset perbankan 

serta kondisi ekonomi yang masih berfluktuasi, maka Bank Indonesia (BI) sebagai 

regulator perbankan di Indonesia menggunakan berbagai cara untuk mengawasi 

dan memitigasi dampak dari kondisi krisis ekonomi yang dapat terjadi terhadap 

perbankan seperti krisis pada tahun 1997. Salah satu cara yang banyak dilakukan 

yaitu dengan melakukan stress test (Schuerman 2014).  



 

2 

 
Gambar 1 Trend aset dan kredit perbankan nasional tahun 2001-2013 

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), 2003 – 2013 

 

Stress test digunakan untuk mengetahui apakah suatu bank masih kuat 

menghadapi risiko dalam menjalankan bisnisnya. Salah satu tolak ukur daya tahan 

atau kekuatan perbankan dalam menghadapi risiko karena memburuknya kondisi 

makroekonomi adalah kinerja dan permodalannya (Ameur dan Mhiri 2013). 

 

 
Gambar 2 Sebaran kredit perbankan nasional per sektor ekonomi (Des ‘13) 

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, 2013 
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Stress test dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran risiko dengan 

cara mengestimasi potensi kerugian bank pada kondisi pasar yang tidak normal 

(stress) dengan menggunakan skenario tertentu. Hal tersebut dilakukan untuk 

melihat sensitivitas kinerja bank terhadap perubahan faktor risiko dan 

mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio bank 

(Bank Indonesia 2011). 

Analisis sensitivitas terhadap kinerja perbankan banyak dilakukan oleh 

berbagai pihak dengan beragam metode pendekatan dan asumsi seperti yang 

dilakukan oleh regulator, lembaga pemeringkat dan juga manajemen bank secara 

internal. Tujuannya adalah untuk menilai seberapa kuat (sensitif) bank dalam 

menghadapi suatu skenario terburuk (worst case scenario) dan juga sebagai salah 

satu alat early warning indicator jika kondisi ekonomi memburuk benar-benar 

terjadi. Cara pandang lainnya adalah dengan memberikan pertanyaan, “Apa yang 

akan terjadi terhadap perbankan jika skenario yang terburuk tersebut terjadi?” atau 

dikenal dengan “what if scenario”.  

Menurut Satrosuwito dan Yashusi (2012), Zaib et al. (2014), serta Louzis et 

al. (2011), kinerja perbankan umumnya dapat dipengaruhi oleh faktor internal 

(specific) dan eksternal (general). Faktor internal mencakup keputusan bisnis 

internal bank yang tercermin dari belanja modal, kebijakan dan prosedur internal, 

Sumber Daya Manusia (SDM), risk appetite dan lainnya. Faktor eksternal 

mencakup diantaranya adalah regulasi serta perubahan faktor makroekonomi baik 

domestik maupun internasional. 

Dampak krisis ekonomi global pada beberapa tahun terakhir tampak 

memengaruhi kinerja perbankan (Mileris 2014), dan krisis tersebut memberikan 

dampak yang buruk, terutama dalam hal terjadinya stagnasi pemberian kredit, 

penurunan profitabilitas dan meningkatnya Non Performing Loan (NPL) yang 

juga merupakan indikator dari kinerja perbankan secara umum (Dreca 2012). NPL 

yang merupakan representasi dari risiko kredit juga berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas perbankan (Aremu et al. 2013). NPL yang meningkat dapat 

menyebabkan inefisiensi perbankan (Karim et al. 2010) dan dalam jangka waktu 

yang panjang dapat berpengaruh terhadap kelangsungan bank (Azeem dan Amara 

2014). Selain itu, kinerja perbankan juga dipengaruhi oleh tingkat likuiditas pasar 

yang dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi (Sayedi 2013). 

Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan analisis sensitivitas 

berdasarkan suatu skenario. Skenario yang digunakan secara umum dapat disusun 

dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan data historis dan 

pendekatan skenario hipotesis (judgement). Pendekatan data historis 

menggunakan data krisis yang pernah terjadi seperti krisis ekonomi tahun 1997 

dan 2008. Pendekatan skenario hipotesis (judgement) menggunakan asumsi 

perubahan yang telah ditetapkan meskipun belum pernah (akan) terjadi (BCBS 

2006). Skenario tersebut akan memberikan dampak berupa potensi kerugian yang 

dialami perbankan.  

Potensi kerugian yang mungkin timbul bisa datang dari berbagai jenis risiko 

yang dihadapi perbankan. Secara umum terdapat 8 (delapan) jenis risiko yang 

dihadapi oleh perbankan yaitu risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, 

reputasi, stratejik dan kepatuhan (BI 2003 dan 2009). Namun demikian, penelitian 

ini akan mengambil fokus pembahasan analisis sensitivitas perbankan di 

Indonesia yang bersumber dari risiko kredit.  
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Risiko kredit berkaitan dengan kemungkinan (probabilitas) dari suatu 

perusahaan berpotensi mengalami gagal bayar (default) sehingga tidak mampu 

memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Risiko kredit perbankan dapat dilihat 

dari beberapa indikator, seperti tingkat NPL, jumlah penghapusan kredit, tingkat 

cadangan (CKPN), restrukturisasi kredit dan lainnya. Namun indikator yang 

sangat umum digunakan yaitu tingkat NPL. Semakin tinggi tingkat NPL suatu 

bank, menggambarkan semakin tinggi pula risiko kredit yang dihadapi oleh Bank 

tersebut. Risiko kredit yang dihadapi perbankan akan meningkat seiring dengan 

terjadinya perlambatan perekonomian ataupun kondisi makroekonomi yang 

memburuk (Festic dan Beko 2008). Kondisi perekonomian yang memburuk dapat 

dilihat dari beberapa indikator variabel makroekonomi, seperti penurunan 

pertumbuhan ekonomi, kenaikan inflasi, suku bunga, pelemahan nilai tukar mata 

uang, dan lainnya.  

Kondisi ekonomi yang memburuk akan memberikan dampak secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap berbagai usaha yang tersebar di 

berbagai sektor. Menurut Ahmad et al. (2008) dan Giesecke et al. (2014), dalam 

perspektif jangka waktu yang panjang, kondisi perusahaan yang memburuk 

ataupun adanya kegagalan perusahaan (corporate failures) secara positif 

signifikan dipengaruhi oleh perubahan dari makroekonomi seperti suku bunga, 

inflasi dan GDP. Secara spesifik, hal tersebut dapat memengaruhi kinerja 

individual debitur yang bergerak di berbagai sektor ekonomi. Kinerja debitur yang 

memburuk di berbagai sektor ekonomi akan memberikan dampak kenaikan 

tingkat NPL perbankan untuk masing-masing sektor ekonomi (Tabel 1). 

Tabel 1 Perbandingan beberapa indikator makroekonomi dan NPL 

perbankan 

 
Sumber: Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik, 2003, 2008 dan 2013. 

2003 2008 2013

Indikator Makroekonomi:

- Kurs Tengah BI (USD/IDR) 8.425 10.900 12.170

- BI Rate (%) 8,31 9,25 7,50

- IHK (2007 = 100) 71,86 113,86 146,84

- IPX (2000 = 100) 116,92 125,34 156,76

- M2 (Miliar Rp) 955.692 1.895.839 3.727.696

- Impor (Juta USD) 2.885 7.696 15.456

NPL Sektoral (%):

[1] Pertanian 8,62 2,76 1,49

[2] Pertambangan 5,76 2,83 1,51

[3] Perindustrian 10,59 5,41 1,73

[4] Listrik, gas dan air 7,33 0,12 0,74

[5] Konstruksi 6,04 3,16 4,09

[6] Perdagangan 5,77 3,10 2,34

[7] Pengangkutan (Transportasi) 7,09 2,50 1,96

[8] Jasa dunia usaha 4,58 2,12 1,13

[9] Jasa sosial/masyarakat 19,08 1,85 1,76

[10] Lain-lain 2,70 2,55 1,44

NPL Bank Umum (%) 6,78 3,20 1,77

Variabel
Tahun
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Meskipun penyebab NPL dapat bersumber dari faktor internal bank seperti 

kualitas SDM, kebijakan perusahaan (Joseph et al. 2012) ataupun prosedural 

proses manajemen risiko dari individual bank (Swamy 2012), namun tetap 

diperlukan suatu kajian untuk melihat penyebab NPL dari faktor eksternal seperti 

dampak dari perubahan makroekonomi. Beberapa penelitian terdahulu mengenai 

hubungan antara NPL perbankan dan kondisi makroekonomi di Indonesia telah 

banyak dilakukan, baik secara individual ataupun regulator. Bank Indonesia 

secara periodik mengeluarkan Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) yang 

didalamnya terdapat analisis mengenai stress test perbankan dengan skenario 

kondisi makroekonomi memburuk yang umumnya dilakukan per kategori bank 

ataupun untuk bank dengan aset tertentu. Penelitian serupa juga dilakukan oleh 

Hadad et al. (2011) dan International Monetary Fund (2010) yang secara spesifik 

membahas mengenai hubungan antara NPL perbankan Indonesia secara agregat 

dengan variabel makroekonomi.  

Studi mengenai Analisis Sensitivitas NPL Sektoral Perbankan Indonesia 

terhadap Perubahan Faktor Makroekonomi ini diharapkan dapat melengkapi 

beberapa penelitian terdahulu mengenai dinamika NPL perbankan di Indonesia 

terhadap perubahan makroekonomi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan nilai tambah berupa informasi hubungan NPL per sektor ekonomi 

terhadap perubahan makroekonomi dan mengetahui variabel makroekonomi yang 

memiliki kontribusi terhadap NPL per sektor ekonomi. 

 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi 

pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah seberapa besar sensitivitas NPL 

perbankan di Indonesia baik secara agregat maupun sektoral terhadap potensi 

memburuknya kondisi ekonomi yang dapat terjadi. Guncangan yang dirasakan 

beberapa sektor ekonomi, seperti Pertanian, Konstruksi, Distribusi, Manufaktur, 

Pariwisata dan Jasa Profesional memberikan beragam respon terhadap NPL 

perbankan (Belgrave et al. 2012). Oleh sebab itu, sangat penting dan perlu 

dipelajari sensitivitas dari NPL secara sektoral.  

Kondisi perekonomian yang berpengaruh terhadap NPL perbankan dapat 

dipelajari melalui beberapa variabel makroekonomi seperti tingkat suku bunga, 

nilai tukar, Indeks Harga Konsumen (IHK), Industrial Production Index (IPX), 

jumlah uang beredar luas (M2) dan nilai impor. Beberapa masalah penelitian 

(research problem) dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian (research 

questions) sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh perubahan faktor makroekonomi, seperti BI rate, nilai 

tukar USD/IDR, IHK, IPX, M2 serta nilai impor terhadap tingkat NPL 

perbankan di Indonesia, baik secara agregat maupun per sektor ekonomi? 

2. Bagaimana sensitivitas dari tingkat NPL perbankan di Indonesia baik secara 

agregat maupun per sektor ekonomi terhadap guncangan (shock) dari beberapa 

variabel makroekonomi? 

3. Variabel makroekonomi manakah yang dominan dalam memengaruhi tingkat 

NPL perbankan di Indonesia, baik secara agregat maupun per sektor ekonomi? 
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Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan serta rumusan masalah 

yang ada, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk: 

1. Menganalisis pengaruh perubahan variabel makroekonomi (seperti BI rate, 

nilai tukar USD/IDR, IHK, IPX, M2 serta nilai impor) terhadap tingkat NPL 

perbankan di Indonesia, baik secara agregat maupun per sektor ekonomi. 

2. Menganalisis sensitivitas NPL baik secara agregat maupun per sektor 

ekonomi terhadap perubahan makroekonomi. 

3. Menganalisis variabel makroekonomi yang dominan memengaruhi NPL 

perbankan baik secara agregat maupun per sektor ekonomi. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini, yaitu (1) untuk memberikan 

gambaran yang komprehensif mengenai sensitivitas NPL perbankan baik secara 

agregat maupun sektoral dalam menghadapi perubahan kondisi makroekonomi 

yang dapat terjadi, (2) untuk memberikan informasi analisis hubungan antara 

tingkat NPL perbankan Indonesia dengan perubahan kondisi makroekonomi. Bagi 

stakeholders, informasi dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan seperti halnya dalam melakukan 

memitigasi risiko kredit per sektor ekonomi yang dihadapi oleh masing-masing 

stakeholders. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Pada penelitian ini ditetapkan beberapa batasan, baik dari segi cakupan 

risiko, periode waktu serta variabel yang digunakan. Cakupan risiko yang menjadi 

fokus pembahasan penelitian ini dibatasi pada dampak dari risiko kredit yang 

tercermin dari tingkat NPL perbankan baik secara agregat maupun per sektor 

ekonomi. Hal ini didasari dengan pertimbangan bahwa aset perbankan yang utama 

dan memiliki risiko paling dominan dalam aktivitas perbankan adalah kredit dan 

risiko kredit adalah salah satu risiko utama yang memengaruhi posisi banking 

book perbankan (Drehmann et al. 2010). 

Periode waktu yang digunakan pada penelitian ini dibatasi dari bulan 

Januari 2003 sampai Desember 2013. Hal ini dilakukan untuk menangkap 

beberapa periode krisis yang terjadi, seperti pada tahun 2005 dan 2008. 

Pembatasan periode waktu ini juga terkait dengan ketersediaan data yang 

digunakan pada penelitian ini. Variabel makroekonomi yang digunakan dalam 

penelitian ini juga dibatasi pada beberapa variabel tertentu. Variabel 

makroekonomi yang digunakan pada penelitian ini dipilih dengan beberapa 

pertimbangan, diantaranya (1) variabel tersebut telah secara signifikan 

berpengaruh terhadap NPL yang tampak pada hasil penelitian terdahulu, (2) 

relevan digunakan dalam mencerminkan kondisi makroekonomi di Indonesia serta 

(3) data tersedia dalam format bulanan dari Januari 2003 – Desember 2013. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dipilih 6 variabel makroekonomi, yaitu 

BI rate, nilai tukar USD/IDR, IHK, IPX, M2 serta nilai impor. 




