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1 PENDAHULUAN
Latar Belakang
Salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam menunjang
perekonomian di Indonesia adalah sektor perbankan. Sektor perbankan merupakan
sumber pembiayaan yang penting untuk seluruh jenis sektor usaha (Jolevska dan
Andovski 2015). Bank merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara
keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang
memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas
pembayaran. Pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana baik itu dari masyarakat
maupun badan usaha, bank menerimanya dalam bentuk tabungan, deposito, dan
giro yang dapat disebut Dana Pihak Ketiga (DPK). Sedangkan pihak-pihak yang
memerlukan kredit, bank menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam
bentuk kredit. Dalam lalu lintas pembayaran, Bank juga berperan penting dengan
memiliki fungsi sebagai sistem transfer, inkaso, kliring, dan lain sebagainya.
Namun begitu, penyaluran dana ke masyarakat dalam bentuk kredit merupakan
kegiatan utama perbankan yang sangat berperan penting dalam mendapatkan laba
pada bank dan juga mampu memperbaiki kondisi ekonomi suatu negara.
Sebagian besar bank di Indonesia sebagai pasar yang sedang berkembang masih
mengandalkan kredit sebagai pendapatan utama untuk membiayai operasional
mereka (Santoso dan Alexandri 2015).
Kredit merupakan produk yang sangat diandalkan sebagai sumber
pendapatan utama pada suatu bank. Menurut UU No. 10 tahun 1998 mengartikan
kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan
pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi hutangnya
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Penyaluran kredit yang
menjadi sumber pendapatan utama suatu bank mengharuskan bank memikul
sendiri tanggung jawab terhadap risiko yang bisa saja terjadi membuat bank
umum konvensional lebih rentan terkena kredit bermasalah. Peningkatan terhadap
kredit bermasalah dapat tercermin pada rasio Non Performing Loan (NPL) pada
bank tersebut. Semakin rendah rasio NPL pada suatu bank maka semakin rendah
pula tingkat kredit bermasalah yang terjadi pada bank yang menunjukkan semakin
baik kondisi dari bank tersebut. Untuk menilai kinerja fungsi bank sebagai
lembaga intermediary, Non Performing Loan (NPL) adalah salah satu indikator
yang dapat dijadikan untuk menilai fungsi tersebut.
Rasio Non Performing Loan yang tinggi menggambarkan kondisi kesehatan
bank yang rendah karena banyak terjadi kredit bermasalah dalam kegiatan bank
tersebut. Dengan mengetahui persentase Non-Performing Loan yang terjadi pada
suatu bank, maka bank tersebut dapat mengambil langkah yang bijak dalam
menyikapi dan menghadapi peluang dan ancaman bisnis yang akan terjadi.
Kebijakan-kebijakan kredit yang diambil meliputi penetapan suku bunga kredit,
analisa kredit, pengambilan keputusan pemberian kredit, rasio jaminan tambahan
kredit, jangka waktu pembayaran/pelunasan, jenis-jenis kredit yang disediakan,
dan lain-lain.
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Penulis melakukan penelitian pada salah satu Bank Pembangunan Daerah
milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sudah go public. Data yang
didapatkan penulis adalah data internal yang tidak diperbolehkan untuk dibagikan
kepada masyarakat. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis menyamarkan
nama Bank tersebut menjadi Bank Terbuka. Kondisi Penyaluran kredit yang telah
diberikan Bank Terbuka kepada masyarakat sejak 5 tahun terakhir meningkat
namun kenaikan setiap tahun sangat sedikit jika dibandingkan dengan kenaikan
angka NPL. Kredit merupakan core bisnis utama yang dimiliki oleh bank dalam
memperoleh laba yang dihasilkan. Berikut merupakan grafik yang
memperlihatkan kenaikan fasilitas kredit Bank Terbuka sejak 5 tahun terakhir
yang tersaji dalam Gambar 1.
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Gambar 1 Pertumbuhan penyaluran kredit yang diberikan Bank Terbuka
sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 (Sumber: Bank Terbuka
2017).
Pada Gambar 1 dapat dilihat pertumbuhan penyaluran kredit Bank Terbuka
sangat sedikit mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2012 sampai
dengan tahun 2016. Tercatat dalam kurun waktu lima tahun tersebut, pada tahun
2012 penyaluran kredit Bank Terbuka sebesar 18,56 triliun rupiah, lalu pada tahun
2016 penyaluran kredit Bank Terbuka sebesar 29,57 triliun rupiah. Pertumbuhan
penyaluran kredit Bank Terbuka rata-rata setiap tahunnya sebesar 2,75 triliun
rupiah. Seharusnya Bank Terbuka bisa menyalurkan kredit setiap tahunnya lebih
banyak lagi agar laba naik lebih besar dan bisa lebih besar menekan angka NPL.
Hal tersebut mempengaruhi perolehan laba Bank Terbuka dan tentunya
mempengaruhi angka NPL pada Bank Terbuka. Peraturan Bank Indonesia No.
15/2/PBI/2013 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum
konvensional yang menyebutkan bahwa Bank Indonesia melarang bank
konvensional untuk ekspansi jika bank tersebut memiliki NPL diatas 5%. Untuk
itu, kualitas kredit haruslah sangat diperhatikan. Karena jika terjadi banyak kredit
bermasalah maka akan sangat merugikan bank itu sendiri. Dalam perkembangan 5
tahun terakhir, NPL yang dimiliki Bank Terbuka semakin meningkat. Hal tersebut
menjadi konsentrasi utama bagi Bank Terbuka agar di tahun berikutnya NPL dapat
menurun dengan cepat dan persentase yang cukup besar. Kenaikan NPL Bank
Terbuka dan seluruh Bank di Indonesia sejak tahun 2012 terlihat pada gambar 2.
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Gambar 2 Kenaikan NPL Gross Bank Terbuka (internal) dan rata-rata Bank di
seluruh Indonesia (eksternal) dari tahun 2012 – 2016 yang terus
mengalami peningkatan (Sumber: Bank Terbuka dan Bank Indonesia
2017).
Pada gambar 2 tersebut diatas dapat dilihat bahwa 5 (lima) tahun terakhir
angka NPL yang dimiliki Bank Terbuka meningkat sangat tajam. Pada tahun
2012, NPL yang dimiliki Bank Terbuka sebesar 2,95% lalu pada tahun 2013 naik
sebesar 0,49% sehingga NPL Bank Terbuka pada tahun 2014 sebesar 3,44%. Pada
tahun 2014 manajemen Bank Terbuka berhasil menurunkan angka NPL sebesar
0,13% menjadi sebesar 3,31%. Setelah itu NPL Bank Terbuka terus mengalami
kenaikan, pada tahun 2015 NPL mengalami kenaikan yang besar yaitu 0,98%
menjadi 4,29%. Terlebih pada tahun 2016 angka NPL Bank Terbuka berada di
posisi 4,77% yang hampir menyentuh angka 5% yang merupakan angka NPL
maksimal yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal tersebut sangat
berbanding terbalik dengan penyaluran kredit yang dimiliki Bank Terbuka. Selain
faktor kredit bermasalah, pertumbuhan penyaluran kredit yang kurang signifikan
juga merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kenaikan NPL. Jika dilihat
dari kenaikan NPL Indonesia sejak 5 tahun terakhir, NPL Indonesia juga memiliki
kenaikan yang cukup signifikan. Pada gambar 2 juga terdapat kenaikan yang
sangat signifikan pada NPL Gross seluruh Bank di Indonesia dari tahun 2015 ke
tahun 2016. Hal ini memungkinkan faktor eksternal turut mempengaruhi kenaikan
NPL pada Bank Terbuka. Kredit yang disalurkan baik di Bank Terbuka maupun
pada seluruh Bank di Indonesia menyebar pada seluruh sektor ekonomi. Kenaikan
NPL pada seluruh sektor ekonomi baik di Bank Terbuka maupun pada seluruh
Bank di Indonesia dapat ditinjau pada tabel 1.
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Tabel 1 Data NPL per sektor ekonomi Bank di seluruh Indonesia dan Bank
Terbuka dari tahun 2014-2016.
Kenaikan rata-rata
per tahun

NPL
No

Sektor Ekonomi

Administrasi
1 Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib
2 Industri Pengolahan
Jasa Kemasyarakatan,
3 Sosisal Budaya, Hiburan
dan Perorangan Lainnya
Jasa Kesehatan dan
4
Kegiatan Sosial
5 Jasa Pendidikan
Jasa Perorangan Yang
6
Melayani Rumah Tangga
Kegiatan Yang Belum
7
Jelas Batasannya
8 Konstruksi
9 Listrik, Gas dan Air
Penyediaan Akomodasi
10 dan Penyediaan Makan
Minum
11 Perantara Keuangan
Perdagangan Besar dan
12
Eceran
13 Perikanan
Pertambangan dan
14
Penggalian
Pertanian, Perburuan dan
15
Kehutanan
Real Estate, Usaha
16 Persewaan dan Jasa
Perusahaan
17 Rumah Tangga
Transportasi,
18 Pergudangan dan
Komunikasi

Bank
Bank
Bank
Indonesia
Indonesia
Bank
Terbuka
Terbuka
Terbuka Indonesia
Terbuka
2014
2015
2016

Indonesia

0,06%

0,10%

0,08%

0,58%

0,03% 43,67%

1,86%

3,82%

2,50%

7,35%

3,44%

5,84%

0,79%

1,01%

2,85%

7,52%

3,75%

9,54%

3,02% 11,48%

0,09%

1,98%

1,59%

0,69%

0,73%

1,88%

0,79%

2,26%

-0,40%

0,78%

1,03%

3,92%

1,72%

2,43%

1,48%

0,62%

0,23% -1,65%

2,39%

0,00%

2,01%

0,45%

2,55%

3,38%

0,08%

1,91% 12,99%

2,01% 12,97%

0,69%

7,94%

4,61% 8,08%
1,91% 15,11%

4,05% 13,23%
2,30% 16,92%

3,86% 18,49%
1,64% 31,86%

1,44%

3,56%

2,29%

7,26%

2,71%

0,94%

1,10%

0,64%

4,68%

3,18%

4,30%

3,53%

2,54%

3,12%

2,96%

2,52%

0,12%

4,13% 70,21%

7,61% 73,87%

2,55% 36,87%

1,80% 23,96%

1,90% 21,35%

2,21% 18,18%

0,21% -2,89%

2,05% 11,33%

2,61% 14,22%

2,60% 52,65%

0,28% 20,66%

1,41%

1,50%

1,53%

0,06%

0,61%

3,21% 13,98%

-0,02% 21,79%

1,69%

-0,61% -2,53%
-0,38%
-0,14%

5,20%
8,37%

8,01%

0,64%

2,23%

1,25%

5,82%

0,16%

2,36%

7,98%

4,25%

9,35%

0,54%

2,53%

9,22%

2,55%

9,02%

0,00%

2,95%

0,76%

3,84% 22,04%

0,86%

4,83% 45,06%

0,13%

0,81% 15,54%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Terbuka (2017).

Dari tabel tersebut, dapat dilihat NPL baik Bank di seluruh Indonesia
maupun NPL Bank Terbuka mengalami perubahan yang cukup banyak pada
sektor ekonomi. Untuk NPL Bank di seluruh Indonesia, kenaikan yang tinggi
berada pada sektor pertambangan & penggalian, transportasi, pergudangan&
komunikasi, dan industri pengolahan, sedangkan sektor yang mengalami
penurunan berada pada sektor kegiatan yang belum jelas batasannya, jasa
kesehatan& kegiatan sosial, dan konstruksi. Pada Bank Terbuka penyumbang
NPL terbesar berada pada sektor pertambangan& penggalian, administrasi
pemerintahan, pertahanan& jaminan sosial wajib, dan real estate, usaha
persewaan& jasa perusahaan, lalu sektor yang mengalami penurunan berada pada
sektor jasa pendidikan, pertanian, perburuan& kehutanan, dan kegiatan yang
belum jelas batasannya. Terdapat kesamaan baik pada seluruh Bank di Indonesia
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maupun di Bank Terbuka kenaikan NPL terbesar berada pada sektor
pertambangan dan penggalian.
NPL juga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada bank
dalam memperoleh laba. Non performing loan telah menjadi masalah besar di
kalangan perbankan karena dapat mempengaruhi profitabilitas bank (Bhattarai
2016). Jika NPL suatu bank tergolong tinggi, maka semakin tinggi pula laba yang
tergerus untuk mencadangkan kerugian piutang. Dan yang lebih mengkhawatirkan
lagi, jika NPL sudah mencapai angka 5%, maka Bank Indonesia melarang bank
tersebut untuk melakukan ekspansi. Dengan kata lain, bank tidak akan
mendapatkan laba dari sektor kredit, sedangkan kredit merupakan bisnis utama
sebuah bank dalam memperoleh laba yang besar. Gambar 4 menunjukkan laba
bersih yang dimiliki Bank Terbuka sejak tahun 2012.
Laba Bersih Bank Terbuka
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Gambar 4 Pencapaian laba bersih Bank Terbuka sejak tahun 2012 – 2016 (Sumber: Bank
Terbuka 2017).

Perolehan laba bersih Bank Terbuka sejak tahun 2012-2016 kurang stabil,
bahkan tidak selalu mengalami kenaikan yang cukup besar. Pada tahun 2015, laba
Bank Terbuka mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2014. Pada tahun
2016, laba bersih yang diperoleh Bank Terbuka mengalami kenaikan. Kredit
bermasalah sangat mempengaruhi kesehatan suatu bank. Jika NPL suatu bank
semakin tinggi, maka sangat berpengaruh terhadap kesehatan bank tersebut dan
dapat berpengaruh pada ekspansi bisnis pada bank tersebut. Pada kondisi NPL
yang sedang buruk, kebanyakan bank di Indonesia akan semakin ketat dalam
menyalurkan kredit ke masyarakat, sedangkan penyaluran kredit mempengaruhi
penurunan NPL. Setiap kredit yang mengalami penurunan kolektibilitas akan
membentuk cadangan kerugian pada bank tersebut dan hal tersebut menggerus
laba yang dimiliki suatu bank. Peraturan Bank Indonesia yang menyebutkan
pembatasan maksimal persentase NPL suatu bank yang berakibat pelarangan
ekspansi bank tersebut. Hal-hal tersebut yang menjadi konsentrasi manajemen
perbankan di Indonesia agar tetap dapat mengembangkan bisnis bank tersebut
menjadi lebih besar termasuk Bank Terbuka sendiri.
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Perumusan Masalah
Angka NPL yang terus naik hingga mencapai 4,77% di tahun 2016 menjadi
permasalahan utama pada Bank Terbuka. Kinerja bank di Indonesia pada
umumnya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal (Abadi et al. 2014).
Terlebih lagi dengan adanya peraturan dari OJK dengan nomor 15/POJK.03/2017
tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum yang
menyebutkan bahwa bank yang memiliki angka NPL diatas 5%, maka OJK akan
melakukan pelarangan ekspansi bank tersebut. Jika hal tersebut sampai terjadi,
maka Bank Terbuka akan mengalami reputasi yang kurang baik di dunia
perbankan. Salah satu indikator bank yang sehat adalah memiliki NPL dibawah
5%. Selain itu, NPL yang besar juga menekan laba yang dimiliki suatu bank. Jika
suatu bank ingin meningkatkan laba yang besar, sudah seharusnya bank tersebut
menekan angka NPL sekecil mungkin. Selain NPL, penyaluran kredit juga
memberikan kontribusi kepada laba suatu bank. Peningkatan NPL diperkirakan
akan mengarah pada pengurangan jalur pemberian kredit di bank karena
hubungan negatif antara NPL dan tingkat pertumbuhan pinjaman (Cucinelli
2015).
Berdasarkan masalah-masalah tersebut, manajemen Bank Terbuka harus
melakukan langkah-langkah untuk menurunkan angka NPL, meningkatkan
penyaluran kredit, dan memperoleh laba yang besar dengan mencari faktor
penyebab angka NPL mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dengan merujuk pada
penelitian terdahulu, penulis mencoba melakukan penelitian pada Bank Terbuka.
Sesuai dengan penelitian terdahulu yang serupa adalah penelitian yang dilakukan
oleh Artini et al. (2016) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Faktor
Internal dan Eksternal Terhadap Jumlah Kredit dan Dampaknya Terhadap Non
Performing Loan (NPL) Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) - Desa Adat
Kabupaten Gianyar”. Penelitian ini dilakukan di LPD Desa Adat Kabupaten
Gianyar. Sampel yang digunakan sebanyak 118 responden Kepala LPD di
Kabupaten Gianyar dengan menggunakan kuesioner. Selanjutnya data yang
terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan inferensial
dengan teknik SEM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal,
debitur, dan ekternal secara signifikan berpengaruh positif terhadap pemberian
kredit, namun pemberian kredit secara signifikan berpengaruh negatif terhadap
NPL. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan teknik analisis SEM.
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut adalah kondisi internal,
debitur, dan eksternal LPD, memiliki pengaruh yang bersifat positif, artinya
semakin baik kondisi internal, debitur, dan eksternal LPD maka akan semakin
baik pemberian kreditnya. Sedangkan pengaruh pemberian kredit terhadap NPL
bersifat yaitu semakin baik pemberian kredit maka akan semakin turun angka
NPL LPD.
Sesuai dengan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah
untuk penelitian ini adalah:
1. Bagaimana pengaruh faktor internal, faktor debitur, dan fakor eksternal
terhadap pemberian kredit di Bank Terbuka ?
2. Bagaimana pengaruh pemberian kredit terhadap NPL di Bank Terbuka?
3. Bagaimana upaya internal Bank Terbuka untuk menurunkan dan menekan
laju NPL agar tidak mencapai angka 5 % ?
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Tujuan Penelitian
1. Menganalisis pengaruh faktor internal, debitur, dan eksternal bank terhadap
pemberian kredit.
2. Menganalisis pengaruh pemberian kredit terhadap NPL pada Bank Terbuka.

Manfaat Penelitian
Berdasarkan uraian tujuan hasil penelitian di atas, maka manfaat penelitian
ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat teori
Penulisan penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana ilmu
pengetahuan pada bidang manajemen kredit khususnya faktor eksternal,
debitur, dan internal yang mempengaruhi laju NPL serta strategi internal
dalam menekan laju angka NPL. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat
menjadi bahan acuan pustaka untuk melakukan penelitian-penelitian
selanjutnya pada bidang yang sama.
2. Manfaat praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk
menjadi masukan bagi Bank di Indonesia khususnya Bank Terbuka dalam
upaya menahan bahkan menurunkan angka NPL.

Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Penelitian ini dilakukan di PT Bank Terbuka mulai dari Juni Sampai dengan
Juli 2018.
2. Fokus penelitian menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian
kredit yaitu faktor eksternal, debitur, dan internal bank dan pengaruhnya
terhadap laju NPL.
3. Menggunakan teknik analisis SEM, dengan bantuan program Analysis
Moment of Structural (AMOS) dengan menggunakan uji data yakni uji
normalitas, uji outliers, dan covarian, sedangkan uji model meliputi
Goodness of fit test dan uji pengaruh.

2 TINJAUAN PUSTAKA
Kredit
Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu credere yang berarti kepercayaan.
Menurut UU No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan
uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan
atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dengan pihak lain yang
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