
1 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perekonomian secara umum terbagi atas sektor keuangan dan sektor riil. 

Sektor keuangan merupakan subsistem dari suatu perekonomian yang terdiri dari 

lembaga keuangan yang berperan dalam perekonomian melalui akumulasi kapital 

(modal) dan teknologi. Sektor riil memiliki peranan dalam perekonomian melalui 

aktifitas produksi yang menghasilkan output baik barang dan juga jasa. Kedua 

sektor ini memiliki peranan penting dalam roda perekonomian suatu negara. 

Sektor keuangan menurut pandangan monetarist merupakan salah satu 

sektor yang dianggap lebih memiliki peranan penting dalam suatu perekonomian 

(Mishkin 2001). Sektor ini dibangun oleh lembaga keuangan perbankan dan 

lembaga nonperbankan seperti pasar modal, asuransi, dana pensiun, pegadaian, 

dan lembaga pembiyaan. Sektor keuangan berperan dalam akumulasi modal dan 

inovasi teknologi. Bentuknya dalam mobilisasi tabungan masyarakat, serta 

menyalurkannya dalam bentuk pinjaman dalam berbagai instrumen keuangan 

yang akan meningkatkan tingkat investasi dan mempercepat pertumbuhan 

ekonomi. Perbankan merupakan salah satu lembaga yang memiliki peranan 

dominan dalam sektor keuangan terutama di negara berkembang dimana akses 

permodalan melalui perbankan lebih utama dibandingkan dengan sektor keuangan 

lainnya. Berdasarkan data BI (2016a) komposisi aset lembaga keuangan di 

Indonesia dan peranan pembiayaan bersumber dari bank serta nonbank dalam 

perekonomian Indonesia ditunjukkan dengan gambar 1 serta tabel 1. 

 

 
Sumber : Kajian stabilitas Keuangan (Bank Indonesia) 

Gambar 1  Komposisi aset lembaga keuangan Indonesia 2015 
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Tabel 1 Pembiayaan bank dan non bank di Indonesia 
2016

Smt 1 Smt 2 Smt 1 Smt 2 Smt 1

A. Kredit Perbankan 175,79 206,15 153,74 230,08 110,17

B. Pembiayaan Nonbank 64,78 50,05 67,64 45,98 96,18

      B1. Pasar Modal 51,88 44,78 63,95 52,61 88,6

      B2. Perusahaan Pembiayaan 12,9 5,27 3,69 -6,63 7,58

TOTAL (A+B) 240,57 256,2 221,38 276,06 206,35

KETERANGAN (Rp. Trilyun)

2014 2015

 
Sumber  : Kajian stabilitas Keuangan (Bank Indonesia) 

Keterangan : data menunjukkan angka periode berjalan 

 

Dari grafik 1 dan tabel 1 tersebut menunjukkan dalam perekonomian 

Indonesia sektor perbankan merupakan sektor dominan dimana sekitar 79% aset 

dalam sistem keuangan merupakan aset perbankan yang didominasi produk kredit 

serta porsi lainnya dalam bentuk aset diluar kredit (BI 2016b). Adapun peranan 

perbankan dalam pembiayaan setiap tahunnya memiliki komposisi yang dominan 

dibandingkan pembiayaan yang bersumber dari nonbank (yaitu pasar modal, serta 

perusahaan pembiayaan lainnya) dimana apabila dihitung komposisi pembiayaan 

bank terhadap total pembiayaan rata-rata memiliki komposisi diatas 70% 

sedangkan sisanya merupakan pembiayaan dari sektor nonbank. Dari dua data 

tersebut ini menunjukkan peranan sentral perbankan dalam mendukung 

perekonomian Indonesia. 

Adapun nilai kredit perbankan yang disalurkan perbankan pada periode 

2010-2016 ditunjukkan oleh gambar 2. 

 
Sumber: Data Bank Indonesia, diolah 

Gambar 2 Total kredit yang disalurkan berdasarkan sektor usaha 2011 - 2016 

 

Dari gambar 2 tersebut terlihat bahwa setiap tahunnya kredit yang 

disalurkan perbankan di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan pada setiap 

tahunnya. Pertumbuhan kredit yang meningkat pada setiap tahunnya menuntut 

seluruh pihak yang berada dalam sistem keuangan dan perbankan di Indonesia 

untuk memperhatikan tingkat kualitas kredit yang disalurkan. Mengingat sektor 

perbankan di Indonesia merupakan sektor yang dominan yang mempengaruhi 

perekonomian secara keseluruhan dan menguasai hajat hidup orang banyak, 

sehingga menjadi hal yang sangat penting untuk memiliki sistem perbankan yang 

sehat yang dicerminkan oleh salah satu indikator utama yaitu adalah kualitas 
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pinjaman yang disalurkan yang biasanya disebut Non Performing Loan (NPL). 

Menurut Manurung dan Rahardja (2008), Non Performing Loan (NPL) adalah 

jumlah dari kredit bermasalah dibagi dengan total kredit yang diberikan dikalikan 

dengan 100%. NPL berkaitan langsung dengan tingkat kesehatan bank dan 

menentukan kemampuan perbankan dalam mendukung perekonomian secara 

umum. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011 yang secara 

umum mengatur metode pengukuran resiko perbankan berdasarkan metode Risk 

Based Bank Rating (RBBR), dan secara spesifik pihak regulator industri keuangan 

di Indonesia telah mengatur secara spesifik terkait indikator-indikator kesehatan 

perbankan termasuk indikator NPL, metode perhitungan dan penggolongan 

kriteria kesehatan perbankan sesuai kondisi NPL nya (BI 2016c). 

Kondisi NPL perbankan Indonesia dari tahun 2008 sampai dengan 2016 

memiliki pergerakan yang bervariasi dan dapat dicermati melalui gambar 3. 

 

 
Sumber : Bank Indonesia, diolah 

Gambar 3 Pergerakan NPL perbankan di Indonesia sepanjang 2008-2016 

 

Pergerakan NPL sesuai dengan gambar 3 tersebut dan rentang data 2008-

2016 tersebut memiliki 2 fase yang berbeda. Pada fase pertama terdapat tren NPL  

pada periode tahun 2007 sampai dengan triwulan ke-4 tahun 2008 kemudian 

meningkat pada periode triwulan ke-1 tahun 2009 sampai dengan pertengahan 

tahun 2010. Kemudian pada fase kedua terdapat tren dimana NPL menurun pada 

pertengahan tahun 2010 sampai dengan triwulan ke-1 pada tahun 2014, kemudian 

NPL meningkat sejak periode triwulan ke-1 tahun 2014 sampai dengan data posisi 

triwulan tahun 2016 meskipun pada akhir 2016 terdapat perbaikan NPL.  

Regulator perbankan Indonesia membagi penyaluran kredit bank umum 

secara sektoral berdasarkan lapangan usaha penerima kredit ke dalam 18 sektor 

lapangan usaha, dengan posisi penyaluran kredit pada posisi Desember 2016 

ditunjukkan sesuai tabel 2.  
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Tabel 2 Komposisi penyaluran kredit bank umum berdasarkan 18 sektor lapangan 

usaha dan bukan lapangan usaha penerima kredit 

No Sektor Lapangan Usaha
Kredit Des'16 

(Rp Miliar)
Share (%)

1. Perdagangan Besar dan Eceran     831.022,3              27,3 

2. Industri Pengolahan     743.515,5              24,4 

3. Pertanian, Perburuan dan Kehutanan     272.951,3                9,0 

4. Konstruksi     205.044,1                6,7 

5. Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan     200.836,0                6,6 

6. Perantara Keuangan     176.858,1                5,8 

7. Transportasi, pergudangan dan komunikasi     168.314,2                5,5 

8. Listrik, gas dan air     121.522,0                4,0 

9. Pertambangan dan Penggalian     116.088,8                3,8 

10. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum       92.388,5                3,0 

11. Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan       56.893,0                1,9 

12. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial       16.180,2                0,5 

13. Admistrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial       14.541,0                0,5 

14. Kegiatan yang belum jelas batasannya       10.141,0                0,3 

15. Perikanan         9.387,0                0,3 

16. Jasa Pendidikan         8.480,8                0,3 

17. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga         2.584,5                0,1 

18. Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional              99,4                0,0  
Sumber : Bank Indonesia, diolah 

 

Dari tabel 2 tersebut dapat diketahui bahwa dari 18 sektor lapangan usaha 

tersebut secara umum didominasi dengan share sekitar 93,08% oleh 8 sektor 

utama yang terkait dunia usaha yaitu ; perdagangan besar; industri pengolahan; 

pertanian, perburuan, dan kehutanan; konstruksi;  real estate ,usaha persewaan, 

dan jasa perusahaan; transportasi, pergudangan, dan komunikasi; listrik, gas, dan 

air; pertambangan, dan penggalian. Dengan memahami pergerakan serta faktor 

yang mempengaruhi NPL terhadap 8 sektor utama berdasarkan lapangan usaha 

tersebut akan memberikan pemahaman terhadap pergerakan NPL total kredit yang 

disalurkan perbankan. 

Adapun pergerakan NPL 8 sektor lapangan usaha yang terhadap total NPL 

dapat dilihat sesuai dengan gambar 4. 
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Sumber : Bank Indonesia, diolah 

Gambar 4 Pergerakan NPL 8 sektor usaha utama 2008-2016 
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Berdasarkan  gambar 4 tersebut terlihat bahwa secara umum tren NPL delapan 

sektor lapangan usaha secara umum memiliki pola yang hampir sama dengan tren 

NPL total yaitu pada periode sampai dengan tahun 2008- 2010 memiliki tren 

meningkat kemudian 2010-2013 trennya  sedangkan setelah tahun 2013 tren 

kembali meningkat. Pola yang sama tersebut terjadi terutama pada sektor 

perdagangan besar dan eceran; sektor industri pengolahan; sektor pertanian, 

perburuan dan kehutan; sektor konstruksi; serta sektor real estate, usaha 

persewaan dan jasa perusahaan. Sedangkan untuk 3 sektor lainnya yaitu sektor 

transportasi, pergudangan, komunikasi; sektor listrik, air, gas; serta sektor 

pertambangan dan penggalian memiliki tren yang hampir berlawanan dengan 

pergerakan NPL total.  

Hal menarik dari gambar 4  tersebut adalah terdapatnya catatan yang terjadi 

pada pergerakan NPL pada beberapa sektor yaitu pada sektor industri pengolahan 

kecepatan penurunan NPL dan kenaikan NPL terjadi lebih ekstrim dibandingkan 

dengan NPL secara total terlihat pada periode 2013-2015 dimana NPL membaik 

dengan tajam  namun kembali meningkat tajam, kemudian pada sektor konstruksi 

pada median tahun 2015 terjadi perbaikan NPL yang drastis bahkan berlawanan 

dengan tren kenaikan NPL secara total, hal yang sama terjadi juga pada sektor 

transportasi-pergudangan dan sektor listrik-air-gas dimana perbaikan NPL yang 

tajam terjadi pada median tahun 2015, sedangkan sektor pertanian-perburuan-

kehutanan dan sektor real estate-usaha persewaan-dan jasa perusahaan relatif tren 

NPL meningkat secara stabil. Pergerakan NPL total dan NPL sektoral utama yang 

memiliki variasi yang berbeda tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut untuk 

mengetahui apakah faktor utama yang mempengaruhi pergerakan masing-masing 

NPL. Pemahaman ini akan berguna bagi pihak terkait terutama perbankan dalam 

rangka mitigasi dan pengendalian resiko kredit. Mengingat kinerja perbankan 

berkaitan erat dengan aktiva yang dimiliki, sehingga manajemen bank dituntut 

senantiasa memantau kualitas aktiva produktif tersebut (Wibowo 2014). 

Secara teori, kondisi NPL dapat diakibatkan oleh berbagai faktor penyebab. 

Diantaranya yang paling utama adalah Repayment Capacity atau kemampuan 

membayar dari debitur, sedangkan kemampuan debitur berkaitan erat dengan 

kondisi bisnis (usaha) dari debitur yang dipengaruhi secara langsung oleh kondisi 

perekonomian. Peranan NPL sangat signifikan dalam mempengaruhi tingkat 

kesehatan perbankan, dalam jangka pendek variabel yang mempengaruhi tingkat 

laba perbankan hanyalah Non Performing Loan (NPL), sedangkan dalam jangka 

panjang terdapat hubungan yang positif antara laba dengan net interest margin 

dan non performing loan, namun berhubungan  dengan loan to deposit ratio dan 

suku bunga BI (Amalia 2006). 

Dari hasil pengamatan terhadap pergerakan NPL total perbankan maupun 

sektoral yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya dapat diketahui bahwa 

pada periode tahun 2008-2016 NPL perbankan mengalami pergerakan yang 

bervariasi dan dapat mempengaruhi sistem keuangan Indonesia. Laporan Analisis 

Stabilitas dan Sistem Perbankan yang dilakukan oleh LPS dan Kajian Stabilitas 

Keuangan yang dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan volatilitas Financial 

Stability Indeks dan Banking Stability Indeks Indonesia ditunjukkan dengan 

gambar 5 dan gambar 6. 
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Sumber : Kajian Stabilitas Keuangan (BI), Maret 2015 

Gambar 5 Volatilitas Financial Stability Indeks Indonesia 2002-2015 

 

 
Sumber : Laporan analisis stabilitas dan sistem perbankan (LPS), 2014 

 

Gambar 6 Volatilitas Banking Stability Indeks Indonesia 2002-2015 

Dengan memperhatikan volatilitas NPL perbankan dengan volatilitas FSI 

dan BSI pada gambar 5 dan 6 dapat terlihat pola yang sama pada saat terjadinya 

peningkatan NPL yang tinggi terjadi pula peningkatan pada FSI dan BSI. Hal 

tersebut memperlihatkan hubungan yang erat antara kondisi perekonomian 

Indonesia secara umum dengan kondisi NPL perbankan Indonesia. 

Sebagai salah satu gambaran lain atas hubungan perekonomian dan tingkat 

kinerja perbankan dimana salah satu indikatornya sesuai dengan laporan outlook 

Ekonomi Indonesia 2009 – 2014, oleh Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan 

Moneter (DKM) Bank Indonesia. Pada saat terjadi krisis keuangan tahun 2008 

yang bersumber dari gagal bayarnya subprime mortage telah mengakibatkan 

tekanan kepada perekonomian Indonesia melalui jalur perdagangan dan jalur 

keuangan. Krisis tersebut membawa efek pengetatan likuiditas serta meningkatnya 

resiko kredit, sehingga salah satu dampaknya adalah pada tahun 2008 terjadi 

peningkatan NPL secara nominal terutama disumbang oleh sektor pengangkutan, 
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komunikasi, dan lainnya. Meskipun demikian NPL secara rasio baik gross 

maupun netto tetap dalam kondisi yang baik, hal ini terjadi selain dikarenakan 

karakter industri keuangan yang lebih konservatif juga faktor pengalaman 

regulator menghadapi krisis ekonomi yang lebih dasyat yang terjadi pada tahun 

1997-1998 dan juga pertumbuhan ekonomi domestik yang tetap tumbuh dan 

mendukung ekspansi kredit secara sehat. Dalam kasus yang lebih ekstrim terjadi 

pada saat krisis ekonomi 1997-1998, dimana krisis ekonomi yang sifatnya 

multidimensi tersebut dari sisi keuangan telah mengakibatkan perubahan dalam 

struktur perbankan bahkan memaksa pemerintah untuk melakukan tindakan 

penutupan, likuidasi, rekapitalisasi serta kebijakan lainnya untuk menyelamatkan 

sektor perbankan. Tercatat 16 bank dinyatakan sebagai Bank Dalam Likuidasi 

(BDL), 4 bank dinyatakan sebagai Bank Taken Over (BTO), 10 bank sebagai 

Bank Beku Operasi (BBO), dan 39 bank sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha 

Tertentu (BBKU), dan juga pemerintah melakukan rekapitalisasi terhadap 10 

Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan 9 Bank Umum (Bank Indonesia 1999). 

Memahami dan mengetahui pengaruh volatilitas dalam variabel 

makroekonomi dan hubungannya dengan kualitas kredit perbankan merupakan hal 

yang sangat menarik. Dengan memahami pengaruh yang ditimbulkan dari 

perubahan variabel makroekonomi, akan membantu dalam melakukan analisa dan 

bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap kinerja perbankan. Sehingga 

manajemen perbankan akan terbantu untuk melakukan mitigasi terhadap 

perubahan variabel ekonomi makro dalam rangka manajemen portofolio kredit. 

Oleh karena itu penelitian ini akan mencoba untuk menghitung pengaruh dari 

variabel-variabel makroekonomi domestik serta luar negeri terhadap Non 

Performing Loan (NPL) perbankan total dan sektoral berdasarkan lapangan usaha. 

Penggunaan variabel makroekonomi domestik dan luar mengingat perekonomian 

Indonesia merupakan perekonomian terbuka. 

 

Perumusan Masalah 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat dan menghitung pengaruh yang 

ditimbulkan oleh pergerakan 5 variabel makroekonomi domestik yaitu Industrial 

Production Index Indonesia (IPX INA), Consumer Price Index (CPI), Nilai Tukar 

(KURS), Neraca Perdagangan (TRADE), Tingkat Bunga BI (BIRATE) serta dan 

3 variabel makroekonomi internasional yaitu Industrial Production Index China 

(IPX CHINA), Suku Bunga Internasional (LIBOR), Harga Minyak Dunia (OIL) 

terhadap Non Performing Loan (NPL) kredit perbankan serta NPL kredit total dan 

terhadap 8 sektor utama berdasarkan lapangan usaha, serta pengaruh antar 

variabel makroekonomi dalam kerangka jangka pendek maupun jangka panjang. 

Pemahaman terhadap variabel makrokonomi yang akan memberikan arahan bagi 

manajemen bank untuk mempersiapkan mitigasi serta antisipasi yang dibutuhkan 

dalam menghadapi setiap pergerakan variabel ekonomi yang terjadi. Penelitian ini 

juga membahas mekanisme transmisi yang terjadi serta pengaruh antar masing-

masing variabel makroekonomi dan dampak secara keseluruhan atas perubahan 

variabel makroekonomi terhadap NPL. 

Secara singkat perumusan masalah dalam penelitian ini untuk menjawab 

pertanyaan sebagai berikut : 
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1. Bagaimana pengaruh perubahan yang terjadi pada variabel makroekonomi 

terhadap NPL total kredit perbankan dalam jangka pendek maupun dalam 

jangka panjang? 

2. Bagaimana pengaruh perubahan yang terjadi pada variabel makroekonomi 

terhadap NPL kredit yang disalurkan terhadap 8 sektor utama berdasarkan 

lapangan usaha dalam jangka pendek maupun jangka panjang? 

3. Bagaimana peranan dari masing-masing variabel makroekonomi terhadap 

pergerakan NPL secara total dan terhadap masing-masing sektor utama 

berdasarkan lapangan usaha? 

4. Bagaimana respon yang terjadi terhadap NPL dari setiap perubahan 

variabel makroekonomi? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengukur dan menganalisa pengaruh perubahan yang terjadi pada 

variabel makroekonomi terhadap NPL total kredit perbankan dalam jangka 

pendek maupun dalam jangka panjang. 

2. Mengukur dan menganalisa pengaruh perubahan yang terjadi pada 

variabel makroekonomi terhadap NPL kredit yang disalurkan 8 sektor 

utama berdasarkan lapangan usaha dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang. 

3. Mengukur dan menganalisa peranan kontribusi masing-masing variabel 

makroekonomi dan mengetahui variabel makroekonomi yang memberikan 

pengaruh secara dominan terhadap pergerakan NPL. 

4. Mengukur dan menganalisa respon dari setiap perubahan variabel 

makroekonomi terhadap perubahan NPL. 

 

 

Manfaat Penelitian 

1. Pihak regulator, dalam memberikan informasi terkait kondisi 

perekonomian dan sektor keuangan; 

2. Pihak pelaku industri perbankan, dalam melakukan mitigasi terhadap 

manajemen portofolio kredit yang disalurkan; 

3. Pihak akademisi, sebagai bahan penelitian lebih lanjut dalam memahami 

dan mengukur resiko kredit. 

Ruang Lingkup Penelitian 

Fokus Penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh dari perubahan variabel 

makroekonomi terhadap NPL kredit yang disalurkan perbankan umum serta 

berdasarkan sektoral 8 sektor lapangan usaha. Pemilihan 8 sektor lapangan usaha 

dari total 18 sektor lapangan usaha dikarenakan 8 sektor tersebut adalah sektor 

yang dominan dan mewakili seluruh total NPL perbankan umum dengan 

komposisi sebesar 95%. Ruang lingkup penelitian adalah industri perbankan di 

Indonesia dengan rentang waktu penelitian adalah periode tahun 2007 sampai 

dengan september 2016. Pemilihan rentang waktu tersebut dikarenakan penulis 
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