
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perbankan memegang peranan penting terhadap roda perekonomian juga 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pembangunan sektor keuangan, perubahan 

susunan atau struktur perbankan diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi 

perekonomian. Selain itu perbankan juga memiliki tugas utama untuk stabilitas 

keuangan.  Fungsi bank sebagai agent of development yaitu untuk memperlancar 

kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Ini berarti bahwa sektor dalam kegiatan 

perekonomian masyarakat, yaitu sektor moneter dan sektor riil tidak dapat 

dipisahkan. Sektor riil tidak akan dapat bekerja dengan baik apabila sektor moneter 

tidak bekerja dengan baik pula. Tugas bank sebagai penghimpun dana sangat 

diperlukan untuk kelancaran kegiatan perekonomian disektor riil (Susilo et al. 

2000).  Penyaluran kredit/pembiayaan merupakan salah satu bisnis utama baik 

perbankan konvensional maupun perbankan syariah.  

Kondisi perekonomian suatu negara memiliki pengaruh terhadap 

pertumbuhan kredit/pembiayaan negara tersebut, dimana pertumbuhan 

kredit/pembiayaan yang tinggi menunjukkan adanya peningkatan financial 

deepening dalam perekonomian. Peningkatan penyaluran kredit/pembiayaan 

dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi. Haryati (2009) menyatakan variabel 

makroekonomi (SBI, inflasi, dan nilai tukar) berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan kredit pada bank nasional. Faktor lain yang mempengaruhi 

pertumbuhan kredit/pembiayaan yaitu adanya aliran modal masuk. Aliran modal 

masuk akan meningkatkan penawaran dana oleh perbankan yang pada akhirnya 

akan meningkatkan pertumbuhan kredit/pembiayaan. Pertumbuhan 

kredit/pembiayaan tentunya berhubungan dengan peran perbankan, dalam 

keberlangsungan ekonomi negara bank sebagai penghimpun dan penyalur dana 

bagi masyarakat.  

 
Sumber: Bank Indonesia, OJK, dan BPS (2017), data diolah 

Gambar 1 Pertumbuhan kredit, pembiayaan, dan ekonomi tahun 2008-2016 
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Kondisi makroekonomi yang berfluktuasi dapat meningkatkan atau 

menurunkan pertumbuhan kredit/pembiayaan. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 

mengalami penurunan di tahun 2015 yaitu sebesar 4.88% dan meningkat pada tahun 

2016 menjadi 5.02% seiring dengan meningkatnya pertumbuhan pembiayaan di 

tahun 2016 tetapi menurunnya penurunan kredit. Ketika GDP melambat, maka 

risiko kredit/pembiayaan akan meningkat. Penelitian sebelumnya juga 

membuktikan bahwa negara yang memiliki nilai NPL yang rendah memiliki 

perekonomian yang kuat dan stabil (Mileris 2014). Melambatnya pertumbuhan 

ekonomi mempengaruhi daya beli masyarakat yang juga dipengaruhi oleh beberapa 

kebijakan pemerintah terhadap harga BBM, tarif daftar listrik, dan elpiji diikuti juga 

dengan kenaikan harga-harga barang pokok khususnya beras, daging, dan sayur-

sayuran. Kenaikan hatga-harga tersebut akan berdampak pada inflasi, Arsene dan 

Guy-Paulin (2013) mengemukakan bahwa inflasi memiliki pengaruh yang efektif 

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kredit, tetapi kredit memiliki pengaruh yang 

negatif dan signifikan terhadap inflasi. Dampak kredit perbankan tidak berdampak 

terhadap partumbuhan ekonomi, hanya kredit modal kerja saja yang berdampak 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai negara Sassi dan Gasmi (2014). 

Korkmaz (2015) menyatakan bahwa kredit bank tidak mempengaruhi inflasi, tetapi 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.  

 
Sumber: Bank Indonesia dan BPS (2017) 

Gambar 2 Fluktuasi IHK dan inflasi tahun 2013-2016 

Kondisi rupiah yang terapresiasi tentunya akan memudahkan nasabah 

khususnya yang perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspor/impor akan lebih 

mudah dalam membayar pinjamannya kepada bank sehingga persentase 

kredit/pembiayaan macet bank akan berkurang. Selain itu, inflasi yang merupakan 

faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat yang menurun ketika inflasi terus 

meningkat, maka kondisi dunia usaha akan melemah. Kenaikan inflasi juga akan 

merugikan produsen usaha dimana ketika produsen mengalami kerugian dan tidak 

melanjutkan usaha produksinya maka perusahaan akan bangkrut dan akan sulit 

untuk membayar pinjaman kepada bank sehingga akan meningkatkan 

kredit/pembiayaan macet. Tingkat inflasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 
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melakui sektor perbankan dengan mempengaruhi seluruh kredit/pembiayaan yang 

tersedia untuk bisnis. Persepsi inflasi yang tinggi akan meningkatkan risiko kredit 

(Bonifrm 2003). Menurut Boyd dan Champ (2006) tingkat risiko kredit akan lebih 

tinggi di negara yang berkembang dibandingkan di negara maju. Tingkat inflasi 

yang lebih tinggi dapat menurunkan pengembalian atas nilai riil yang menimbulkan 

risiko kredit pada bank. Tingkat dan volatilitas inflasi Indonesia lebih tinggi 

dibandingkan negara-negara berkembang lain. Pada periode 2005-2014 negara-

negara berkembang lain mengalami tingkat inflasi rata-rata tahunan antara 3%-5% 

sedangkan Indonesia memiliki tingkat inflasi sebesar 8.5%. Tingkat inflasi yang 

tidak stabil menyebabkan deviasi yang lebih besar dan terciptanya biaya-biaya 

ekonomi, seperti biaya pinjaman yang lebih tinggi (domestik dan internasional) 

dibandingkan dengan negara berkembang lainnya (Indonesia Investment 2017).   

Faktor makroekonomi lain yang mempengaruhi risiko kredit/pembiayaan 

seperti SBI untuk mengurangi tekanan-tekanan inflasi, kebijakan suku bunga 

disesuaikan ketika target inflasi tidak tercapai. Pada Februari sampai Juni 2013, SBI 

ditetapkan pada level terendah yaitu 5.75%, pada pertengahan 2013, Bank 

Indonesia menaikkan BI rate menjadi 7.75%. Dikarenakan fundamen-fundamen 

ekonomi Indonesia yang mulai membaik, pada awal tahun 2016 Bank Indonesia 

mampu menurunkan SBI dari 7.75% menjadi 4.75% pada akhir tahun 2016. SBI 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap risiko kredit pada bank 

konvesional, sedangkan SBIS tidak berpengaruh signifikan terhadap bank syariah 

dikarenakan bank syariah memiliki sistem bagi hasil dibandingkan bunga (Lin et al. 

2016). 

 
Sumber: Bank Indonesia (2017) 

Gambar 3 Fluktuasi nilai SBI dan SBIS tahun 2013-2016 
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Sumber: Bank Indonesia dan OJK (2017), data diolah 

Gambar 4 Kinerja, pertumbuhan kredit dan NPL bank konvensional 2008-2016 

Kecukupan modal merupakan faktor yang sangat penting dalam menampung 

risiko kredit/pembiayaan macet. Menurut Purwanto (2011) risiko kredit merupakan 

risiko yang dihadapi bank karena menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman 

kepada nasabah. Risiko kredit merupakan salah satu masalah besar bagi perbankan, 

dimana rupiah yang tidak tertagih menjadi kredit macet. Tingginya kredit macet 

tentu akan mempengaruhi kinerja bank, salah satu indikator untuk mengukur 

tingkat stabilitas kinerja bank konvensional adalah Non Performing Loan (NPL) 

dan Non Perfoming Financing (NPF) untuk bank syariah. Berdasarkan Peraturan 

Bank Indonesia (PBI) No. 13/3/2011 menetapkan bahwa rasio NPL maksimal 5% 

dari total kredit. Dampak ekonomi 2015 pada dunia usaha membuat kredit 

bermasalah perbankan nasional cenderung meningkat. 

 
Sumber: Bank Indonesia dan OJK (2017), data diolah 

Gambar 5 Kinerja, pertumbuhan pembiayaan dan NPF bank syariah 2008-2016 
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Dengan risiko kredit/pembiayaan yang semakin meningkat, bank juga 

harusnya memiliki modal yang cukup besar, jika bank memiliki kecukupan modal 

yang baik, maka bank tersebut akan semakin tahan terhadap risiko. Berdasarkan 

ketetapan Bank Indonesia pada PBI No. 3/21/PBI/2011 mengenai Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum (CAR) Bank Umum bahwa bank wajib menyediakan 

modal minimum sebesar 8 persen (delapan ratus) dari aktiva tertimbang menurut 

rasio (ATMR). Bank Pundi memiliki NPL sebesar 6.32% juga memiliki CAR 

paling rendah dibanding bank lainnya yaitu 11.29%, meningkat bila dibandingkan 

tahun sebelumya yaitu 10.12%. Bank lainnya yang memiliki CAR terendah yaitu 

Bank Mayapada sebesar 11.9%, Bank Muamalat sebesar 12.78%, Bank Jtrust 

sebesar 13.08%, BPD Sulut sebesar 13.69%, Bank Syariah Mandiri sebesar 13.69%, 

BRI Syariah sebesar 14.06%, Bank Kesejahteraan Ekonomi sebesar 14.6%, Bank 

Bukopin sebesar 14.74%, dan Bank QNB Indonesia sebesar 14.76% 

(DATABOKS). 

Peningkatan pertumbuhan kredit/pembiayaan bank yang diikuti dengan risiko 

kredit/pembiayaan menunjukkan kondisi perekonomian Indonesia yang 

menunjukkan perubahan yang dipengaruhi oleh peran perbankan sebagai 

intermediasi bagi masyarakat. Perubahan kondisi tersebut dipengaruhi oleh 

beberapa faktor makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, juga fluktuasi nilai 

tukar sebagai respon terhadap keseimbangan pasar. Faktor lain yang memiliki 

pengaruh dalam pertumbuhan dan risiko kredit/pembiayaan yaitu Indeks Harga 

Konsumen (IHK) yang mewakili tingkat inflasi, suku bunga acuan dan jumlah uang 

beredar. Faktor internal perbankan yaitu kinerja perbankan itu sendiri juga memiliki 

peran dalam perubahan pertumbuhan dan risiko kredit/pembiayaan. Beberapa 

faktor mikro tersebut yaitu Loan to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, dan 

Beban Operasional Pendapatan Operasional. 

 

 

Perumusan Masalah 

Pertumbuhan kredit/pembiayaan yang berlebihan dapat mengancam 

kestabilan ekonomi makro. Peningkatan kredit/pembiayaan khususnya 

kredit/pembiayaan konsumsi dapat memicu pertumbuhan permintaan agregat diatas 

output potensial yang mengakibatkan perekonomian memanas. Pada gilirannya 

akan berdampak kepada peningkatan inflasi, defisit current account serta apresiasi 

nilai tukar riil. Pada saat yang bersamaan, selama periode ekspansi institusi 

perbankan cenderung memiliki ekspektasi yang terlalu optimis pada kemampuan 

membayar nasabah dan akibatnya kurang hati-hati dalam memberikan 

kredit/pembiayaan kepada golongan berisiko tinggi. Sebagai akibatnya terjadi 

penumpukan pinjaman yang berpotensi menjadi bad loans pada periode ekonomi 

kontraksi (Utari et al. 2012). Kredit/pembiayaan macet berdampak negatif terhadap 

kinerja perbankan akan meningkatkan NPL/NPF, untuk memperbaiki kinerja 

perbankan khususnya BUMN biasanya melakukan praktik hapus buku kredit macet. 

Pada tahun 2016 nilai hapus buku kredit macet empat bank BUMN mencapai Rp 

24.725 miliar dimana jumlah ini naik sebesar 7.082 miliar dibandingkan tahun 

sebelumnya. Peningkatan hapus buku tersebut diikuti dengan melonjaknya NPL 

bank BUMN pada tahun lalu. 
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Tabel 1 Nilai hapus buku kredit macet bank BUMN tahun 2015-2016 

Bank BUMN Jumlah Kredit Macet (miliar) Perubahan (%) 

2015 2016 

Bank Mandiri 5.993 11.408 90.35 

BRI 7.945 8.592 8.14 

BNI 2.453 3.012 22.79 

BTN 1.252 1.713 36.82 

Total 17.643 24.725 42.368 
Sumber: Annual Report (2016) 

 

Bank Mandiri melakukan hapus buku paling besar dibandingkan ketiga bank 

lainnya senilai 11.408 miliar pada tahun 2016 hampir dua kali lipat dari tahun 

sebelumnya yaitu sebesar 5.993 miliar. BNI di tahun 2016 melakukan hapus buku 

sebesar 3.012 miliar juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya senilai 2.453 

miliar. NPL bank BUMN juga meningkat dalam tiga tahun terakhir dari kisaran dua 

persen menjadi hampir tiga persen pada tahun 2016. Penghapusan buku kredit 

dilakukan agar bank bisa melakukan ekspansi, hapus buku kredit dilakukan setelah 

restrukturisasi. Bank BUMN paling berpengaruh terhadap industri perbankan di 

Indonesia, dengan pangsa pasar yang signifikan. Kinerja BUMN yang baik maka 

kinerja industri perbankan secara keseluruhan menunjukkan kinerja yang baik, 

begitu pula sebaliknya. Pada triwulan I 2016 kinerja bank BUMN masih 

menunjukkan penurunan diikuti dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2016 hanya 4.92% melambat bila 

dibandingkan dengan triwulan IV 2015 sebesar 5.04%. Pertumbuhan ekonomi yang 

melambat menyebabkan sektor riil yang lesu dan melemahnya penyaluran 

kredit/pembiayaan. 

Kredit macet bank BUMN diiringi dengan peningkatan NPF perbankan 

syariah, dimana persentase NPF perbankan syariah lebih dari 5% dan mencapai 

29.31% oleh bank maybank syariah. Risiko pembiayaan yang dihadapi perbankan 

syariah salah satunya disebabkan oleh karateristik yang dimiliki akad-akad 

pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah. Dalam penyaluran pembiayaan 

perbankan syariah menggunakan prinsip murabahah dimana salah satu prinsip 

murabahah yang dianggap dapat mengurangi risiko pembiayaan dikarenakan 

pembiayaan murabahah memiliki karakter risiko yang paling rendah bila 

dibandangkan dengan pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Pembiayaan 

perbankan syariah di Indonesia dalam porsi paling besar penyalurannya yaitu 

melalui prinsip murabahah dikarenakan lebih menguntungkan. Kebijakan Bank 

Indonesia dalam mengembangkan sektor keuangan Islam yang komprehensif di 

Indonesia efektif selama perkembangan sektor keuangan dan pertumbuhan 

ekonomi/sektor riil saling berhubungan secara kuat. Perkembangan sektor 

perbankan dan ekonomi yang memiliki hubungan yang saling membutuhkan akan 

mendorong terjadinya bi-directional causality. Peningkatan infrastruktur 

perbankan syariah di Indonesia akan memberikan manfaat terhadap perkembangan 

ekonomi yang dalam jangka panjang juga penting untuk perkembangan 
kesejahteraan masyarakat (Rama 2013). 
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Tabel 2 NPF bank syariah tahun 2016 

No. Bank NPF(%) 

1. Bank Syariah Mandiri 5.58 

2. Bank Muamalat 7.23 

3. Bank Victoria Syariah 12.03 

4. Bank BJB Syariah 17.09 

5. Bank Maybank Syariah 29.31 
Sumber: DATABOKS (2016) 

 

Tingkat pertumbuhan kredit/pembiayaan yang berfluktuatif selama periode 

2008 sampai dengan paling rendah pada tahun 2016 tentunya mempengaruhi risiko 

kredit/pembiayaan perbankan di Indonesia. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan 

variabel makroekonomi dan mikroekonomi apa saja yang mempengaruhi 

pertumbuhan kredit/pembiayaan, dan bagaimana dengan risiko kredit/pembiayaan 

yang dihadapi oleh perbankan di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, maka 

perumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh variabel makroekonomi dan mikroekonomi terhadap 

pertumbuhan kredit/pembiayaan? 

2. Bagaimana pengaruh variabel makroekonomi dan mikroekonomi terhadap 

risiko kredit/pembiayaan? 

3. Bagaimana kemampuan perbankan Indonesia dalam mengelola risiko 

kredit/pembiayaan? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis pengaruh variabel makroekonomi dan mikroekonomi terhadap 

pertumbuhan kredit/pembiayaan. 

2. Menganalisis pengaruh variabel makroekonomi dan mikroekonomi terhadap 

risiko kredit/pembiayaan. 

3. Menganalisis kemampuan perbankan Indonesia dalam mengelola risiko 

kredit/pembiayaan. 

 

 

Manfaat Penelitian 

1. Perbankan di Indonesia 

Hasil dari penelitian ini diharapalam memberikan manfaat kepada perbankan 

di Indonesia untuk mengetahui variabel makroekonomi dan mikroekonomi 

yang paling mempengaruhi pertumbuhan kredit/pembiayaan agar perbankan 

memiliki mitigasi risiko kredit/pembiayaan yang lebih baik. 

2. Investor  

Sebagai bahan pertimbangan untuk menanamkan modal di sektor perbankan. 

3. Akademisi 

Menambah literatur ilmiah terhadap gambaran pertumbuhan 

kredit/pembiayaan yang dipengaruhi oleh variabel makroekonomi dan 
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mikroekonomi serta bagaimana gambaran risiko kredit/pembiayaan perbankan 

di Indonesia. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini akan menganalisis pengaruh variabel makroekonomi dan 

mikroekonomi terhadap pertumbuhan kredit dan risiko kredit perbankan 

konvensional juga pertumbuhan pembiayaan dan risiko pembiayaan perbankan 

syariah. Lingkup penelitian yakni jumlah kredit yang disalurkan oleh bank umum 

konvensional yang terdiri dari bank persero, BUSN devisa, BUSN non devisa, BPD, 

bank campuran, dan bank asing. Selanjutnya jumlah penyaluran pembiayaan bank 

umum syariah dan unit usaha syariah. Selain jumlah penyaluran kredit dan 

pembiayaan, lingkup penelitian juga mencakup rasio NPL (Non Performing Loan) 

yang mewakili perbankan konvensional dan rasio NPF (Non Performing 

Financing) yang mewakili perbankan syariah sebagai pengukuran risiko kredit dan 

pembiayaan. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dan 

menggunakan data time series bulanan dengan periode April 2008 sampai dengan 

Desember 2016. Analisa penelitian menggunakan metode Vector Auto Regressive 

(VAR) dan kemudian dilanjutkan dengan Vector Error Correction Model (VECM). 

Pembahasan penelitian akan berfokus pada hasil Impulse Response Function (IRF) 

dan Forecast Error Variance Decompotition (FEVD). Variabel yang digunakan 

adalah total kredit bank umum konvensional, total pembiayaan bank umum syariah 

dan unit usaha syariah, rasio NPL, rasio NPF, GDP riil, nilai tukar (ER), Indeks 

Harga Konsumen (IHK), suku bunga acuan Bank Indonesia (SBI/SBIS), jumlah 

uang beredar (M2), Loan to Deposit Ratio (LDR), Financing to Deposit Ratio 

(FDR), Capital to Adequacy Ratio (CAR), dan Beban Oprasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO). 

 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

 

Bank Konvensional dan Bank Syariah 

Fungsi bank sebagai agent of development yaitu untuk memperlancar 

kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Ini berarti bahwa sektor dalam kegiatan 

perekonomian masyarakat, yaitu sektor moneter dan sektor riil tidak dapat 

dipisahkan. Sektor riil tidak akan dapat bekerja dengan baik apabila sektor moneter 

tidak bekerja dengan baik pula. Tugas bank sebagai penghimpun dana sangat 

diperlukan untuk kelancaran kegiatan perekonomian disektor riil (Susilo et al. 

2000). Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Bank Konvensional adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya 
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Wiroso (2005) bank 

syariah memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. 
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