
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Bank menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 didefinisikan sebagai 

badan usaha yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain 

dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Di Indonesia, 

terdapat dua jenis bank umum yaitu bank konvensional dan bank syariah. Kedua 

jenis bank tersebut memiliki peranan penting dalam laju perekonomian Indonesia. 

Peranan bank syariah dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang No 21 Tahun 

2008 Tentang Perbankan Syariah. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berdasarkan akad 

wadi’ah dan investasi berdasarkan akad mudharabah. Selain itu, bank syariah juga 

menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil 

berdasarkan akad mudharabah atau akad musyarakah, pembiayaan berdasarkan 

akad murabahah dan salam, pembiayaan berdasarkan akad qardh serta pembiayaan 

penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak berdasarkan akad ijarah dan 

pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah. 

Dalam menjalankan fungsinya, bank harus mempunyai permodalan yang baik 

agar dapat menyerap risiko. Dengan permodalan yang kuat, kesehatan bank 

menjadi lebih baik sehingga mampu bersaing dengan bank lainnya. Bank Indonesia 

melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 mengelompokkan Bank 

berdasarkan modal inti yang dimilikinya menjadi 4 kelompok usaha yaitu Bank 

Umum Kelompok Usaha (BUKU) 1 dengan modal inti kurang dari Rp 1 triliun, 

Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) 2 dengan modal inti Rp 1 triliun sampai 

dengan kurang dari Rp 5 triliun, Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) 3 dengan 

modal inti Rp 5 triliun sampai dengan kurang dari Rp 30 triliun, dan Bank Umum 

Kelompok Usaha (BUKU) 4 dengan modal inti di atas Rp 30 triliun.  

Dengan jumlah modal inti yang lebih besar, Bank BUKU 4 mempunyai 

peluang bisnis yang lebih banyak untuk digeluti. Bank BUKU 4 bisa melaksanakan 

seluruh aktivitas usaha perbankan, di antaranya menghimpun dana, menyalurkan 

dana, dan aktivitas perbankan lainnya baik dalam Rupiah maupun dalam valuta 

asing dan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia dan/atau seluruh 

wilayah di luar negeri dengan jumlah lebih besar dari BUKU 3. Sementara itu, Bank 

yang tergolong BUKU 4 memiliki kewajiban dalam menyalurkan kredit produktif 

termasuk kredit kepada UMKM dengan target paling rendah 70 persen dari total 

kredit. Hal ini menjadikan Bank BUKU 4 lebih berperan aktif dalam menyalurkan 

kredit produktif ke beberapa sektor prioritas pemerintah. Bank yang termasuk 

BUKU 4 dianggap sudah mampu dalam melaksanakan berbagai kegiatan bank 

dengan cakupan yang lebih luas. Bank BUKU 4 diharapkan menjadi bank yang 

mampu bertahan terhadap risiko dan dapat menggerakan laju perekonomian. 

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki peranan penting dalam 

perekonomian negara. Peran tersebut diwujudkan dalam fungsi utamanya sebagai 

lembaga intermediasi atau perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak 

yang kekurangan dana. Dengan demikian, pelaku ekonomi yang memerlukan dana 

dalam menjalankan usahanya dapat terpenuhi sehingga mampu menggerakan roda 
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perekonomian. Peningkatan kegiatan perekonomian ini mendorong semakin 

banyaknya jumlah kredit yang disalurkan oleh industri perbankan (Ginting 2016). 

Penyaluran kredit merupakan salah satu kegiatan utama bank dalam memperoleh 

keuntungan. Namun di sisi lain, hal ini merupakan sumber risiko terbesar yang 

dimiliki oleh bank. Semakin tinggi penyaluran kredit yang dilakukan bank, 

biasanya diikuti dengan peningkatan kredit bermasalah. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Gambar 1  Perkembangan penyaluran kredit bank sesuai kategori BUKU  

Gambar 1 Perkembangan penyaluran kredit bank sesuai kategori BUKU 

menjelaskan bahwa: 

a. Pada tahun 2015 jumlah kredit yang disalurkan oleh Bank BUKU 3 berjumlah        

Rp 1 507 831 (dalam miliar).  

b. Terjadi peningkatan penyaluran kredit pada tahun 2015 sebesar 13.8 persen 

dibandingkan dengan tahun 2014 pada Bank BUKU 3.  

c. Tidak jauh berbeda dengan Bank BUKU 3, Bank BUKU 4 juga berhasil 

menyalurkan kredit sebanyak Rp 1 781 889 (dalam miliar) pada tahun 2015.  

d. Selama periode tahun 2014 hingga tahun 2018, penyaluran kredit pada Bank 

BUKU 4 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Jika dibandingkan 

dengan Bank Umum lainnya, Bank BUKU 4 dapat dikatakan yang paling gencar 

dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat.    

Manajemen risiko yang baik diperlukan dalam kegiatan penyaluran kredit 

sehingga dapat menghindari terjadinya peningkatan kredit bermasalah. Peningkatan 

kredit bermasalah dalam jumlah besar dapat memengaruhi kesehatan bank. Non- 

performing loan (NPL) dapat menyebabkan penerimaan pendapatan bank 

berkurang. Hal ini disebabkan adanya biaya tambahan yang timbul akibat 

pengembalian kredit yang bermasalah sehingga secara langsung memengaruhi 

tingkat profitabilitas yang diterima bank. Bank dituntut untuk selalu mengendalikan 

kredit yang dikelolanya agar tidak mencapai posisi NPL yang tinggi. Untuk hal 

tersebut, Bank Indonesia menetapkan tingkat NPL yang wajar yaitu 5 persen dari 

total portofolio kreditnya.  

Dalam mengendalikan tingkat non-performing loan dibutuhkan suatu cara 

yang tepat guna memberikan hasil kinerja bank umum yang lebih baik dan menarik 

para pemegang saham untuk berinvestasi. Salah satu caranya yaitu dengan 

mengetahui faktor-faktor yang dominan memengaruhi NPL. Hal ini diharapkan 

dapat memberikan masukan pada manajemen bank umum sehingga dapat menekan 

tingginya NPL, terutama ketika kondisi perekonomian sedang tidak stabil.  
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Tinggi rendahnya tingkat NPL suatu bank disebabkan oleh beberapa faktor, 

baik berasal dari internal bank maupun dari makroekonomi. Hasil penelitian 

Naibaho dan Rahayu (2018) menunjukkan GDP memiliki pengaruh negatif 

terhadap tingkat NPL sehingga semakin tinggi nilai GDP maka tingkat NPL akan 

menurun.  Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Diansyah (2016) yang menyatakan GDP tidak berpengaruh terhadap tingkat NPL. 

Seperti halnya GDP, penelitian Messai dan Jouini (2013) menjelaskan bahwa suku 

bunga turut memengaruhi NPL. Peningkatan suku bunga akan menyebabkan 

memburuknya kualitas dari pinjaman, semakin tinggi biaya hutang mengakibatkan 

debitur semakin berat mengembalikan pinjamannya dan tingkat gagal bayar akan 

meningkat. 

Dari sisi internal bank, Aryani et al. (2016) menjelaskan bahwa ukuran bank 

memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat NPL. Ketika bank memiliki aset dengan 

jumlah yang lebih besar akan lebih selektif dalam penyaluran kredit sehingga dapat 

menekan tingkat NPL. Menurut Riyadi et al. (2014), LDR merupakan rasio yang 

mengukur kapasitas bank dalam memanfaatkan kredit yang disalurkan sebagai 

sumber likuiditas untuk membayar kembali pencairan dana yang dilakukan 

nasabah. Semakin besar kredit yang diberikan dibandingkan dengan dana simpanan 

pada bank maka akan menyebabkan semakin besar pula risiko yang harus 

ditanggung bank tersebut (Diyanti dan Widyarti 2012).  

Bank BUKU 4 memiliki kewajiban menyalurkan kredit produktif lebih besar 

dibandingkan dengan bank BUKU lainnya sehingga memiliki risiko yang lebih 

tinggi dalam menghadapi kredit bermasalah. Jika kredit bermasalah tidak 

dikendalikan dengan baik akan berdampak pada kegiatan operasional dan 

penerimaan pendapatan bank. Pada akhirnya, hal tersebut juga akan memengaruhi 

laju perekonomian negara dikarenakan Bank BUKU 4 memiliki modal dan aset 

yang besar sehingga mendominasi aktivitas perekonomian.  
 

 

Perumusan Masalah 

Peningkatan jumlah kredit yang disalurkan oleh bank ternyata masih cukup 

rentan akan risiko. Berbagai risiko melekat pada setiap kredit yang diberikan 

sehingga dapat mengancam kesehatan bank. Non-performing loan adalah ukuran 

risiko kredit yang menjadi salah satu indikator kesehatan bank. Rasio NPL 

mengindikasikan kualitas portofolio kredit melalui penilaian terhadap laporan 

kinerja keuangan bank (Kavkler dan Festic 2010). Semakin tinggi tingkat NPL 

suatu bank maka bank tersebut dianggap belum baik dalam mengelola kreditnya 

dan mengindikasikan tingkat risiko atas penyaluran kredit cukup tinggi selaras 

dengan tingginya tingkat NPL (Riyadi et al. 2014). 

Berdasarkan Gambar 2, tingkat NPL Bank BUKU 4 dari tahun 2014 hingga 

Juni 2019 bergerak secara fluktuatif, dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Tahun 2016 merupakan periode ketika Bank BUKU 4 mengalami tingkat NPL 

tertinggi selama periode 2014 hingga Juni 2019. 

b. Pada tahun 2016, tingkat NPL mengalami selisih kenaikan sebesar 0.65 persen 

dibandingkan dengan tahun 2015.  

c. Pada tahun 2017 dan tahun 2018, tingkat NPL Bank BUKU 4 sempat mengalami 

penurunan namun nilai tersebut meningkat kembali pada Juni 2019.  

d. Pada periode Juni 2019 tingkat NPL mencapai 2.20 persen.  
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Sumber : Otoritas jasa keuangan (OJK) 

Gambar 2  Perkembangan tingkat NPL pada Bank BUKU 4 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) mendeskripsikan NPL sebagai kredit 

bermasalah pada perbankan yang bisa menggambarkan besarnya tingkat risiko 

perbankan. Penurunan kualitas aset yang terjadi akan berdampak pada profitabilitas 

dan keberlangsungan perbankan. Somoye (2010) berpendapat bahwa NPL dapat 

menyebabkan berkurangnya likuiditas bank, penyaluran kredit, dan perlambatan 

pertumbuhan sektor riil yang berakibat langsung terhadap kinerja keuangan bank.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh faktor spesifik bank dan faktor makroekonomi terhadap 

non-performing loan pada Bank BUKU 4 yang terdaftar di BEI? 

2. Bagaimana implikasi manajerial terkait faktor-faktor yang memengaruhi non-

performing loan pada Bank BUKU 4 yang terdaftar di BEI? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan, maka tujuan 

penelitian yang akan dilakukan adalah: 

1. Menganalisis pengaruh faktor spesifik bank dan faktor makroekonomi terhadap 

non-performing loan pada Bank BUKU 4 yang terdaftar di BEI. 

2. Merumuskan implikasi manajerial dalam mengendalikan non-performing loan 

pada Bank BUKU 4 yang terdaftar di BEI berdasarkan faktor-faktor yang 

memengaruhinya. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan manfaat, baik 

praktis maupun teoritis. Manfaat tersebut adalah: 

1. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari. 

2. Bagi akademis, sebagai sumber referensi dalam melakukan penelitian-penelitian 

selanjutnya dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi non- 

performing loan. 

3. Bagi industri perbankan, memberikan masukan dalam mengantisipasi potensi 

peningkatan non-performing loan di masa yang akan datang. 
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Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada beberapa faktor spesifik bank dan 

faktor makroekonomi yang memengaruhi non-performing loan pada Bank BUKU 

4 yang terdaftar di BEI dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Faktor spesifik bank 

yang diteliti dalam penelitian ini di antaranya LDR, ROA dan ukuran bank serta 

beberapa faktor makroekonomi yaitu GDP, suku bunga (BI rate), dan kurs. Bank 

BRI, Bank Mandiri, Bank BCA, dan Bank BNI merupakan Bank BUKU 4 yang 

akan diteliti dalam penelitian ini.  

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Teori Stewardship  

Menurut Donaldson dan Davis (1991), teori Stewardship menerangkan 

kondisi ketika para manajer akan berperilaku sesuai dengan kepentingan bersama. 

Teori Stewardship dibangun atas filosofi  sifat manusia yang pada hakekatnya dapat 

dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan 

kejujuran kepada pihak lain.  

Penerapan teori Stewardship pada penelitian ini adalah berdasarkan hubungan 

kepercayaan antara pihak bank dan nasabah dalam penyaluran kredit sehingga 

dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Bank sebagai principal memercayakan 

kepada nasabah sebagai steward untuk mengelola dana yang telah diberikan dan 

akan mengembalikan dana tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati.  

 

 

Productive Theory of Credit  

 

Haslem dalam Taswan (2010), productive theory of credit menjelaskan 

bahwa jika likuiditas bank akan terjamin jika aktiva produktif bank yang terdiri atas 

kredit jangka pendek dicairkan ketika aktivitas usaha berjalan secara normal. Teori 

ini menekankan posisi aktiva dari neraca bank dalam mencukupi kebutuhan 

likuiditas bank. Sumber likuiditas bank berasal dari pengembalian pinjaman. Bank 

hanya akan menyalurkan kredit jangka pendek yang mudah dicairkan. 

Pengembalian pinjaman ini melalui perputaran kas debitur dari modal kerja yang 

telah digunakan melalui kredit ini.  

Kelemahan dari teori ini sebagai sumber likuiditas bank di antaranya kredit 

jangka panjang dipenuhi dengan perjanjian kredit jangka pendek yang secara rutin 

dilakukan perpanjangan waktu, perkembangan ekonomi berdampak pada 

kebutuhan masyarakat terhadap kredit jangka panjang, dan ketika kondisi ekonomi 

yang tidak stabil menyebabkan pengembalian kredit jangka pendek yang bersumber 

dari arus kas debitur menjadi tidak lancar. 

  




