
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. Dari dua kegiatan di atas ini lah bank memperoleh keuntungan (profit). 

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan khususnya di Indonesia, terdapat 

dua jenis perbankan, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Secara fungsi dan 

kegiatan operasional, kedua jenis bank tersebut memiliki fungsi yang sama. Bahkan 

dari sisi peraturan dan kebijakan yang berlaku, baik bank konvensional maupun 

bank syariah mengikuti peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh regulator. Namun 

pada perbankan syariah terdapat Dewan Syariah Nasional yang bertugas menjamin 

ke-Islaman kegiatan bank syariah dengan mengeluarkan fatwa tyang menjadi 

landasan atas peraturan atau kebijakan yang telah dibuat oleh regulator 

Melihat jumlah bank syariah yang terus bertambah, perkembangan bank 

syariah di Indonesia dapat dikatakan cukup pesat. Sejak berlakunya UU No.21 

Tahun 2008, bank syariah yang berjumlah hanya tiga bank pada tahun 2007 

bertambah menjadi 11 bank pada tahun 2012 atau bertambah hampir empat kali 

lipat selama lima tahun. Diperkirakan pertumbuhan bank syariah akan terus 

berkembang mengingat target market share bank syariah yang diberikan 

pemerintah sebesar 5 persen belum tercapai. Selain sebagai bentuk dukungan 

pemerintah dalam menyediakan lembaga keuangan yang bebas dari riba (sesuai 

norma syariah), keberadaan bank syariah diharapkan dapat membantu pemerintah 

dalam menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. 

Sama halnya dengan perusahaan pada umumnya, fokus utama bank adalah 

menghasilkan profit untuk pertumbuhan bank itu sendiri. Bukan hal yang mudah 

untuk menghimpun profit yang besar, karena di setiap kegiatan yang dilakukan 

bank terdapat berbagai macam risiko yang harus dihadapi, salah satunya adalah 

risiko kredit atau dalam perbankan syariah disebut risiko pembiayaan. Menurut 

POJK No.18 mengenai Manajemen Risiko, risiko kredit adalah risiko kegagalan 

pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, termasuk risiko kredit akibat 

kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement 

risk. Ada tidaknya kondisi tersebut menggambarkan kualitas kredit dari suatu bank. 

Pada perbankan, risiko kredit suatu bank dapat tercerminkan melalui NPL 

(non performing loan) pada bank konvensional dan NPF (non performing 

financing) pada bank syariah. NPL dan NPF atau yang dapat disebut kredit 

bermasalah merupakan salah satu indikator kesehatan perbankan. Mehmood et al.  

(2013) dalam penelitiannya menyebutkan setiap bank memiliki alat dan cara 

berbeda dalam mengelola risiko kredit meski memiliki tujuan yang sama yaitu 

menurunkan NPL. NPL memiliki pengaruh terhadap kondisi keuangan bank. Hal 

ini menggambarkan bahwa saat suatu bank mengalami peningkatan rasio NPL, 

maka bank tersebut mengalami kegagalan karena mengalami kerugian yang besar. 

Oleh karena itu, suatu institusi yang memiliki manajemen kredit akan lebih baik 

dan cepat dalam mengantisipasi dan mengatasi kredit bermasalah. 
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NPL dan NPF merupakan penyakit bagi seluruh bank karena berdampak pada 

dua komponen utama bank yaitu likuiditas dan profitabilitas. Meningkatnya NPL 

dan NPF berpengaruh pada ketidakefisiensi pendapatan yang merupakan lanjutan 

dari ketidakcocokan antara jatuh tempo aset dengan liabilitis. Hal ini 

mengakibatkan terjadinya masalah likuiditas pada bank yang berpengaruh pada 

kualitas kredit bank tersebut (Badar et al. 2013). Dalam buku Tampubolon (2004) 

disebutkan bahwa risiko kredit menjadi fokus utama masalah bank karena 

terjadinya kredit bermasalah dan kredit macet dapat meningkatkan PPAP 

(Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) yang dapat mengikis modal bank, 

mengurangi pendapatan bank dan menjadikan bank tidak solvent.  

Alasan utama terjadinya nasabah gagal bayar ada dua, yaitu ketidakmampuan 

nasabah membayar sebagai efek masalah finansial nasabah dan ketidakmauan 

nasabah untuk membayar. Terjadinya kedua hal tersebut merupakan dampak dari 

kegagalan bank dalam menilai kondisi nasabah. Kondisi gagal bayar yang 

disebabkan ketidakmauan nasabah membayar dapat disebabkan oleh sifat dasar 

nasabah itu sendiri atau kondisi eksternal yang mendorong nasabah untuk tidak mau 

membayar. Sedangkan untuk kondisi nasabah gagal bayar yang disebabkan oleh 

ketidakmampuan nasabah untuk membayar dapat disebabkan oleh berbagai macam 

faktor. 

Berdasarkan penelitian Abadi (2014) mengenai analisis sensitivitas NPL 

sektoral perbankan Indonesia terhadap perubahan faktor makroekonomi, diketahui 

bahwa tingkat NPL dapat dipengaruhi oleh perubahan indikator makroekonomi 

seperti suku bunga (BI rate), Indeks Harga Konsumen (IHK), Industrial Production 

Index (IPX), nilai tukar, jumlah uang beredar dan impor. Hasil di atas sejalan 

dengan penelitian Badar et al. (2013) bahwa untuk jangka panjang hubungan faktor 

makroekonomi dan NPL dipengaruhi oleh jumlah uang beredar dan suku bunga, 

sedangkan untuk jangka pendek dipengaruhi oleh inflasi dan nilai tukar. Pada 

penelitian Skarica (2013) yang dilakukan pada perbankan di 7 negara Eropa Timur 

dan Tengah juga dihasilkan bahwa GDP dan inflasi berpengaruh pada tingginya 

NPL. 

Selain faktor makroekonomi, faktor internal bank juga memiliki pengaruh 

pada kredit bermasalah. Tingkat likuiditas suatu bank memiliki peran untuk suatu 

bank lebih fleksibel atau tidak dalam menyalurkan kredit. Salah satu faktor yang 

dapat menggambarkan tingkat likuiditas suatu bank adalah LDR (Loan to Debt 

Ratio) pada bank konvensional atau FDR (Financing to Debt Ratio) pada bank 

syariah. Pada penelitian Faiz (2010) disebutkan bahwa jika bank terus 

meningkatkan penyaluran kredit, dimana LDR akan semakin meningkat, maka akan 

semakin meningkat pula resiko kredit macet. Haifa dan Wibowo (2015) dalam 

penelitiannya yang dilakukan pada bank syariah juga menemukan bahwa adanya 

hubungan positif antara FDR dengan NPF. 

Beberapa dekade yang lalu, kualitas kredit pada portofolio pembiayaan di 

sebagian besar negara di dunia relatif stabil. Namun hal ini berubah sejak terjadinya 

krisis keuangan global tahun 2007-2008 (Beck et al. 2013). Menurut Tjahjono et 

al. (2009) hingga saat ini belum ditemukan penyebab utama dari terjadinya krisis 

global 2008. Namun awal mula krisis ini terjadi adalah saat BNP Paribas yang 

merupakan salah satu bank terbesar di Perancis melakukan pembekuan beberapa 

sekuritas yang terkait kredit perumahan berisiko tinggi AS (subprime mortgage). 

Kondisi krisis ekonomi global yang terus terjadi bahkan semakin parah di akhir 
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triwulan III-2008 saat bank investasi terbesar AS Lehman Brother menyatakan 

kebangkrutan, juga berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Dampak krisis 

global pada perekonomian Indonesia dapat dirasakan pada dua jalur, yaitu jalur 

finansial dan jalur perdagangan. 

Hamid (2009) menyebutkan bahwa dampak krisis global pada perekonomian 

Indonesia dirasakan pada beberapa jalur, yaitu jalur perdagangan langsung antara 

Indonesia dan Amerika Serikat, jalur perdagangan Indonesia dan Asia/Eropa, jalur 

(kenaikan) biaya pinjaman, jalur (apresiasi) nilai tukar rupiah dan jalur (suku 

bunga) kebijakan moneter Bank Sentral AS. Meski krisis ini berawal dari krisis 

KPR, namun dampak yang dirasakan cukup meluas mengingat keterkaitan sektor 

perumahan dengan sejumlah perusahaan dan pasar keuangan. Industri dan unit 

usaha termasuk UKM pun menjadi salah satu yang merasakan dampak krisis. 

Kondisi ekonomi yang tidak membaik membuat para pelaku usaha (nasabah) 

mengalami penurunan profit usaha yang merupakan sumber utama pembayaran 

kredit serta terhambatnya ekspansi bisnis nasabah. Nasabah yang tidak dapat 

melakukan pembayaran kredit ini lah yang menjadi penyebab meningkatnya kredit 

bermasalah (NPL dan NPF) pada perbankan. 

Bank Indonesia (2010) dalam buku yang berjudul Krisis Global dan 

Penyelamatan Sistem Perbankan Indonesia menjelaskan bahwa setelah Lehman 

Brother mengumumkan kebangkrutan, nilai tukar rupiah yang sebelumnya stabil 

berubah menjadi fluktuatif. Selama tahun 2008, puncak tertinggi nilai tukar rupiah 

terjadi pada 24 November 2008 di angka Rp 12.650 dimana angka ini melebihi 

angka psikologi yaitu Rp 10.000. Dampak dari meningkatnya nilai tukar rupiah 

dirasakan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ekspor impor 

khususnya yang menggunakan bahan baku impor. Adanya peningkatan harga 

barang sebagai dampak meningkatnya nilai tukar rupiah, memicu inflasi terus 

meningkat hingga menyentuh angka 12.56 persen pada tahun 2008. Bank Indonesia 

yang memiliki peran dalam menjaga stabilitas perekonomian, selalu melakukan 

evaluasi terhadap BI Rate disaat adanya peningkatan inflasi. Hal ini pun terjadi pada 

tahun 2008 dimana Bank Indonesia meningkatkan BI Rate hingga 9.5 persen pada 

bulan Oktober dan November 2008. 

Dampak lain dari krisis global yang dirasakan langsung oleh industri 

perbankan di Indonesia adalah terjadinya penarikan dana besar-besaran mulai dari 

dipindahkannya dana tersebut ke luar negeri, ke bank-bank besar lokal yang dirasa 

lebih aman atau bahkan ada yang menindahkannya ke safe deposit box karena tidak 

ingin uang mereka hilang akibat tutupnya bank. Menurunnya likuiditas perbankan, 

menyebabkan bank-bank mengambil langkah untuk menaikkan suku bunga 

simpanan guna mempertahankan uang deposan. Contohnya suku bunga deposito 

yang semula 6 persen berubah menjadi 12 persen untuk menarik minat masyarakat 

menempatkan uang mereka kembali ke bank. Namun adanya peningkatan suku 

bunga simpanan sudah tentu mengakibatkan peningkatan suku bunga pinjaman 

yang dapat semakin memberatkan para pelaku bisnis dalam membayar 

kewajibannya ke bank. Berdasarkan data Bank Indonesia dari 125 bank yang 

diawasi, hingga Februari 2009 terdapat 19 bank yang memiliki angka kredit macet 

(NPL) di atas 5 persen. 

Pada penelitian Sudarsono (2009) disebutkan bahwa krisis keuangan global 

memengaruhi kondisi perbankan Indonesia, dimana terjadi kenaikan tingkat suku 

bunga. Namun hal ini hanya berdampak bagi bank konvensional yang menerapkan 
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sistem bunga. Untuk bank syariah yang tidak menggunakan sistem bunga 

melainkan margin atau bagi hasil, kenaikan tingkat suku bunga tidak berdampak 

langsung. Hal ini dikarenakan margin atau bagi hasil pada bank syariah berlaku flat 

hingga waktu jatuh tempo dan tidak dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ada 

perjanjian kontrak yang baru. Wibowo dan Syaichu (2013) juga mengatakan bahwa 

pembiayaan perbankan syariah yang lebih dominan menggarap bisnis domestik 

juga menjadi alasan mengapa perbankan syariah lebih mampu bertahan 

menghadapi krisis global. Melihat kondisi tersebut, dapat dikatakan bank syariah 

lebih stabil dalam menghadapi krisis keuangan global dibandingkan dengan bank 

konvensional. Namun hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian Harahap 

(2016) bahwa saat suku bunga (BI rate) naik, suku bunga pinjaman bank 

konvensional akan mengalami kenaikan. Hal tersebut dapat menguntungkan bank 

syariah karena margin & bagi hasil bank syariah akan semakin bersaing dengan 

bunga bank konvensional. Semakin kompetitifnya margin & bagi hasil bank syariah 

dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan bank syariah. Meningkatnya 

penyaluran pembiayaan bank syariah ini lah yang dapat meningkatkan risiko 

terjadinya kredit bermasalah. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa adanya pengaruh suku bunga dengan NPF. 

 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan penelitian Beck et al. (2013) dijelaskan bahwa sejak terjadinya 

krisis keuangan global tahun 2007-2008, kualitas kredit sebagian besar negara di 

dunia yang awalnya relatif stabil mengalami perubahan. Hal ini pun terjadi di 

Indonesia meski efeknya tidak terlalu besar. Melihat kondisi ekonomi dan kualitas 

kredit Indonesia setelah krisis keuangan global yang disajikan pada Gambar 1, 

terlihat bahwa baik NPL maupun NPF mengalami kenaikan pada tahun 2008. 

Meski permasalahan tersebut dapat diatasi pada tahun berikutnya, namun krisis 

yang terjadi kembali pada tahun 2012 kembali mengakibatkan NPL dan NPF 

Indonesia meningkat. 

 

 
Sumber : Bank Indonesia dan BPS (Diolah) 

Gambar 1 Data NPL, NPF, faktor eksternal dan internal bank di Indonesia dari 

tahun 2007 - 2017 
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Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 tidak hanya memengaruhi kredit 

bermasalah di Indonesia. Melihat data yang disajikan pada Gambar 1, nilai tukar, 

suku bunga, inflasi, pertumbuhan GDP dan CAR juga mengalami pergerakan. Nilai 

tukar yang berada pada posisi Rp 10.950 tahun 2008, terus mengalami peningkatan 

hingga pada tahun 2017 mencapai angka Rp 13.548. Berbeda dengan nilai tukar 

yang mengalami peningkatan, pertumbuhan GDP dari 2008 hingga 2017 

mengalami penurunan. Pada tahun 2008 pertumbuhan GDP mencapai 6.01 persen 

dan pada tahun 2017 pertumbuhan GDP hanya sebesar 5.07 persen. 

Kondisi berbeda pun ditunjukkan oleh suku bunga dan inflasi. Tidak seperti 

nilai tukar dan pertumbuhan GDP yang konsisten naik atau turun dari 2008 hingga 

2017, suku bunga dan inflasi mengalami pergerakan naik turun yang cukup 

fluktuatif. Inflasi yang meningkat pada tahun 2008 dari 6.59 persen menjadi 11.06 

persen mengalami penurunan drastis pada tahun 2009 menjadi 2.78 persen. Kondisi 

naik turunnya inflasi yang cukup signifikan terus terjadi hingga tahun 2014 dimana 

inflasi mencapai 8.36 persen dan kembali turun pada tahun 2015 menjadi 3.35 

persen. Namun kondisi inflasi ini tetap stabil selama 3 tahun, dimana hingga 2017 

inflasi berada pada posisi 3.61 persen. Suku bunga yang merupakan bentuk 

intervensi pemerintah atas inflasi juga mengalami pergerakan yang fluktuatif. Suku 

bunga yang cukup tinggi pada tahun 2008 yaitu sebesar 9.25 persen sempat 

mengalami penurunan hingga 5.75 persen pada tahun 2012. Namun 2013 hingga 

2015 suku bunga kembali meningkat hingga 7.75 persen dan kembali turun menjadi 

4.25 pada tahun 2017. 

NPL dan NPF yang meningkat merupakan salah satu cermin dari perlambatan 

ekonomi domestik. Hal tersebut mendorong munculnya risiko korporasi, dimana 

kinerja keuangan korporasi menurun yang pada akhirnya terjadi penurunan 

investasi dan munculnya permasalahan korporasi dalam membayar utang. 

Berdasarkan penjelasan data sebelumnya, maka peneliti berupaya untuk 

mengetahui adakah pengaruh perubahan faktor eksternal dan internal bank  

terhadap pergerakan NPL dan NPF di perbankan Indonesia. Hal ini perlu dilakukan 

agar para pihak yang terlibat dalam perekonomian Indonesia khususnya sektor 

perbankan dapat mengantisipasi kemungkinan terburuk yang akan terjadi apabila 

terjadi pergolakan dalam makroekonomi. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh faktor eksternal dan internal bank terhadap perubahan 

nilai NPL di perbankan Indonesia? 

2. Bagaimana pengaruh faktor eksternal dan internal bank terhadap perubahan 

nilai NPF di perbankan Indonesia? 

 

 

Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis pengaruh faktor eksternal dan internal bank terhadap 

perubahan nilai NPL di perbankan Indonesia 

2. Menganalisis pengaruh faktor eksternal dan internal bank terhadap 

perubahan nilai NPF di perbankan Indonesia 

3. Merumuskan rekomendasi manajerial bagi perbankan dalam mengelola dan 

menurunkan kredit bermasalah. 
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Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan infomasi kepada para pihak 

yang berhubungan langsung dengan sektor perbankan mengenai faktor-faktor yang 

memengaruhi NPL dan NPF perbankan Indonesia. Dengan adanya informasi 

tersebut diharapkan peningkatan angka NPL dan NPF sebagai dampak dari 

pergerakan kondisi makro dapat diantisipasi dan diminimalisir. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bank konvensional dan bank syariah di 

Indonesia yang beroperasi selama kurun waktu penelitian yaitu 2008 hingga 2017. 

Faktor-faktor yang diteliti pada penelitian ini adalah faktor eksternal dan faktor 

internal bank yang diduga memiliki pengaruh terhadap perubahan nilai kredit 

bermasalah (NPL & NPF), dimana faktor eksternal bank yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah fokus pada faktor makroekonomi. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Kredit Bermasalah 

Kredit bermasalah atau kredit tidak lancar adalah kredit yang tidak diikuti 

oleh pemenuhan pembayaran pokok dan/atau bunga sebagaimana telah 

dipersyaratkan dalam perjanjian kredit. Baik di bank konvensional atau bank 

syariah, kualitas kredit dibagi menjadi 5 golongan yaitu Lancar, Dalam Perhatian 

Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Kredit dikatakan bermasalah jika 

kredit tersebut tergolong dalam kategori Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. 

Pada bank konvensional, kredit bermasalah disebut juga sebagai non-performing 

loan (NPL). Berdasarkan SE BI No.7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005, suatu kredit 

dapat digolongkan ke dalam salah satu golongan di atas berdasarkan jumlah hari 

keterlambatan pembayaran pokok dan bunga. Berikut penggolongan kualitas kredit 

untuk nasabah bank konvensional : 

• Lancar, nasabah membayar angsuran tepat waktu baik pokok dan bunga 

sehingga tidak terdapat tunggakan 

• Dalam perhatian khusus, nasabah memiliki tunggakan pokok dan/atau bunga 

sampai dengan 90 hari 

• Kurang lancar, nasabah memiliki tunggakan pokok dan/atau bunga melebihi 

90 hari sampai dengan 120 hari 

• Diragukan, nasabah memiliki tunggakan pokok dan/atau bunga melebihi 120 

hari sampai dengan 180 hari 

• Macet, nasabah memiliki tunggakan pokok dan/atau bunga melebihi 180 hari 

Pada bank syariah, kredit bermasalah disebut juga sebagai non-performing 

financing (NPF). Berdasarkan SE BI No.13/11/DPBS tanggal 13 April 2011 

penggolongan kredit tidak hanya berdasarkan jumlah hari keterlambatan 

pembayaran pokok dan margin/bagi hasil, melainkan juga berdasarkan ketepatan 
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