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1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

Di tengah kondisi perekonomian global yang saat ini masih berada pada 

kondisi yang kurang menguntungkan, terlihat bahwa kinerja perekonomian 

Indonesia menunjukan tren yang positif melalui pertumbuhan ekonomi yang 

cukup baik dibandingkan dengan  negara lain. Pertumbuhan tersebut terlihat dari 

Gross Domestic Product (GDP) dimana dalam kurun waktu 8 tahun terakhir 

menunjukan nilai positif. Bank Indonesia secara konsisten menerapkan bauran 

kebijakan dalam menstabilkan perekonomian antara lain pada tahun 2017 

melonggarkan suku bunga sebesar 50 basis poin untuk mendukung pertumbuhan 

namun tetap mengutamakan kestabilan, laju inflasi yang terkendali di tahun 2017 

sebesar 3,61 persen dan tahun 2018 sebesar 3,13 persen sehingga masih dalam 

rentang sasaran 4,0 persen ± 1,0 persen. Nilai tukar rupiah selama tahun 2017 

bergerak stabil dengan depresiasi secara rata-rata terbatas sebesar 0,6 persen 

(Bank Indonesia 2017). Namun demikian, kondisi perekonomian masih 

menghadapi tantangan baik yang bersumber dari global maupun domestik.  

Perbankan  memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perekonomian 

di suatu negara. Sebagian besar perbankan di Indonesia menjalankan fungsinya 

sebagai lembaga intermediasi. Financial intermediation adalah suatu aktivitas 

penting dalam perekonomian yang dapat menimbulkan aliran dana dari pihak 

yang tidak produktif kepada pihak yang produktif dalam mengelola dana 

(Suhendra dan Ronaldo 2017). Hal ini tercermin dari aset perbankan yang 

didominasi oleh kredit serta tingkat penyaluran kredit dibandingkan dengan 

simpanan yang rata-rata berada di atas 80 persen dengan mencatatkan 

pertumbuhan setiap tahunnya. Tabel 1 menjelaskan perkembangan kondisi 

perekonomian dan kinerja perbankan di Indonesia dari tahun 2010-2018.  

 

Tabel 1  Perkembangan Kondisi Perekonomian dan Kinerja Perbankan Umum 

Indonesia 
Tahun GDP* NPL (%) LDR (%)  Total Laba*  Total Aset* 

2010 6,486,13 2,56 75,50 57,31 3,008,85 

2011 7,287,64 2,17 79,01  75,08   3,652,83  

2012 7,727,08 1,87 83,96  92,83   4,262,59 

2013 8,156,50 1,77 91,60  106,71   4,954,47  

2014 8,564,87 2,16 89,30  112,16   5,615,15  

2015 8,982,52 2,49 91,95  104,63   6,095,91  

2016 9,434,63 2,93 90,50  106,54   6,729,80  

2017 9,912,75 2,59 89,58  131,14   7,387,63  

2018 10,425,40 2,37 94,04 150,06  8,068,35 

Ket *: dalam triliun rupiah  

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia dan Badan Pusat Statistik, data diolah 
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Kredit merupakan  kegiatan bisnis utama bank yang menjadi aset produktif 

bagi sebuah bank. Oleh karena itu, risiko utama yang dimiliki oleh bank adalah 

risiko kredit. Menurut Tesfai (2015), risiko kredit termasuk ke dalam risiko utama 

yang dihadapi sebuah bank. Rasio tingkat kredit bermasalah (Non-performing 

loan - NPL) menjadi salah satu indikator dalam menilai risiko kredit perbankan. 

Pertumbuhan ekonomi disebabkan dari situasi ekonomi pada sektor produktif 

dalam menghasilkan produk dan jasa. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan 

menyebabkanperusahaan dapat membayar kewajibannya kepada bank sehingga 

berdampak pada penurunan NPL (Ekananda 2017). Bank sebagai lembaga 

keuangan yang berperan dalam penyaluran kredit untuk menggerakan roda 

perekonomian dihadapkan pada berbagai macam jenis risiko. Bisnis utama pada 

bank melalui penyaluran kredit dapat menghasilkan pendapatan dan peningkatan 

aset, namun demikian risiko yang terbesar pada bank adalah berasal dari 

penyaluran kredit itu sendiri. Kinerja perbankan di Indonesia juga semakin baik 

dengan pertumbuhan aset dan Non-performing loan (NPL) yang tetap terjaga.  

Stabilitas sistem perbankan merupakan unsur terciptanya stabilitas sistem 

keuangan dan tujuan akhirnya pada stabilitas perekonomian suatu negara 

(Aviliani et al. 2015). Menurut Demirgiic-kunt dan Maksimovic (1996) 

mengatakan bahwa negara yang memiliki sistem keuangan yang lebih baik akan 

mendorong perusahaan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan negara yang 

memiliki sistem keuangan yang kurang baik. Berdasarkan Laporan Bank 

Indonesia (2018) stabilitas sistem keuangan yang terjaga ditopang intermediasi 

yang naik dan risiko kredit yang terjaga sehingga secara keseluruhan stabilitas 

ekonomi yang terkendali berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.  

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 

mendefinisikan risiko kredit sebagai risiko akibat kegagalan pihak lain dalam 

memenuhi kewajiban kepada bank, diantaranya risiko kredit akibat kegagalan 

debitur. Tingkat kredit bermasalah menjadi salah satu perhatian regulator dalam 

hal ini Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas perbankan dengan mengatur 

batas maksimal NPL sebesar 5% dari total kredit. Batas maksimum NPL diatur 

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017. Dalam 

penelitian Keeton dan Morris (1987) disampaikan bahwa salah satu ukuran dari 

permasalahan kredit yang dihadapi oleh bank adalah parameter rasio NPL. 

Menurut Zheng et al. (2019), dengan berkembangnya ekonomi di suatu 

negara maka industri perbankan juga harus merumuskan strategi untuk 

menghadapi persaingan dan risiko-risiko yang akan terjadi. Beberapa penelitian 

terdahulu terkait dengan NPL perbankan, faktor yang mempengaruhi berasal dari 

faktor eksternal bank dan faktor internal bank. Faktor eksternal bank berasal dari 

makroekonomi antara lain Gross Domestic Product (GDP) yang dapat 

mencerminkan perekonomian suatu negara dan suku bunga acuan yang ditetapkan 

oleh bank sentral. Beberapa faktor makroekonomi utama yang dapat berpengaruh 

terhadap NPL pada Bank di Yunani antara lain GDP dan tingkat suku bunga. 

Menurut De Bock and Demyanets (2012) pertumbuhan ekonomi mempengaruhi 

kualitas pinjaman, rasio NPL bersifat countercyclical, membaik saat siklus bisnis 

meningkat dan memburuk saat terjadinya resesi.  

Antoshin et al. (2017) menyatakan, faktor terpenting dalam kredit bank 

adalah situasi ekonomi negara. Menurut Erdinç dan Abazi (2014), NPL sangat 

sensitif terhadap pertumbuhan GDP, sementara profitabilitas bank sebagai proksi 
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kualitas manajemen memainkan peran penting dalam membatasi gagal bayar 

pinjaman. Sebaliknya, suku bunga pinjaman yang lebih tinggi dapat menyebabkan 

masalah seleksi yang merugikan, dan karenanya menurunkan kualitas pinjaman. 

Setiap penyaluran kredit yang dilakukan perbankan kualitas kredit menjadi faktor 

yang penting untuk menjaga portofolio kredit. Pertumbuhan kredit yang cepat 

sebagai salah satu tolak ukur pengambilan risiko yang berlebihan dalam 

penyaluran kredit menjadi pendorong memburuknya kualitas portofolio kredit.   

Selain pengaruh makro ekonomi, terdapat faktor bank spesific yang 

dilakukan penelitian antara lain ROA dan pertumbuhan kredit (Louzis et al. 

2012). Pertumbuhan kredit termasuk ke dalam faktor internal (mikro) yang dapat 

mempengaruhi tingkat NPL (Messai dan Jouini 2013). Menurut Panggabean 

(2012), portofolio kredit dan pertumbuham kredit termasuk dalam faktor internal 

bank yang dapat mempengaruhi NPL. Nworji et al. (2011) berpendapat bahwa 

peningkatan angka kredit bermasalah yang konsisten pada Nigerian Deposit 

Money Bank beberapa waktu terakhir menimbulkan pertanyaan mengenai 

konsistensi praktik tata kelola perusahaan di sektor perbankan. Bebeji (2010) 

mengevaluasi strategi manajemen kredit dan kredit macet Bank Nigeria dengan 

melakukan survei menggunakan data primer dan sekunder dengan sampel tiga 

puluh (30) karyawan Ecobank. Kebijakan kredit liberal, manajemen yang buruk 

dan pemantauan hutang yang tidak efektif secara signifikan terkait dengan kredit 

macet. Sehubungan dengan pentingnya industri perbankan sebagai lembaga 

intermediasi dengan mengedepankan prudential banking guna menunjang 

pertumbuhan ekonomi, maka dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

faktor eksternal dan internal yang memiliki pengaruh terhadap NPL khususnya 

pada Bank XYZ sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia. 

 

 

Perumusan Masalah 

 

Bank XYZ merupakan salah satu bank pada industri perbankan nasional 

yang memiliki market share yang cukup besar. Hal ini tercermin dari market 

share aset, kredit, dan laba Bank XYZ pada Tahun 2017 (Gambar 1). Apabila 

dibandingkan dengan total aset, kredit, dan laba perbankan nasional berada pada 

kisaran 14 persen hingga 21 persen. Bank XYZ memberikan kontribusi yang 

relatif besar pada kinerja industri perbankan dengan market share laba hingga 

21,71 persen dibandingkan dengan industri perbankan nasional.  

 

  

 

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, data diolah 

Gambar 1  Market Share Bank XYZ terhadap Perbankan Nasional Tahun 2017 
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Selain itu, pada tahun 2018 bank XYZ tetap mempertahankan kinerjanya 

dengan pencapaian market share kredit dan aset yang meningkat pada kisaran 15 

persen dari pencapaian kinerja perbankan nasional dalam satu tahun, yaitu 

masing-masing sebesar 15,19 persen dan 15,30 persen sedangkan market share 

laba Bank XYZ dibandingkan dengan perbankan nasional tetap terjaga pada level 

21 persen. Sehingga keberlangsungan Bank XYZ menjadi penting dikarenakan 

dapat memberikan dampak sistemik khususnya bagi industri perbankan.  

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 

Tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank maka 

Bank XYZ termasuk ke dalam kategori Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha 

kelompok 4 atau yang lebih dikenal dengan BUKU 4. Gambar 2 menjelaskan, 

market share aset, kredit, dan laba Bank XYZ pada tahun 2017 dan 2018 apabila 

dibandingkan dengan peers maka terlihat bahwa Bank XYZ memiliki market 

share aset, kredit, dan laba tertinggi dengan pencapaian rata-rata di atas 25 persen. 

 

  
Sumber: Laporan Keuangan Bank, data diolah 

Gambar 2  Perbandingan Market Share Bank XYZ dengan Bank BUKU 4            

Tahun 2017 dan Tahun 2018 

Penyaluran kredit merupakan core business pada industri perbankan hal 

tersebut merupakan salah satu karakteristik perbankan di Indonesia dan secara 

khusus termasuk pada Bank XYZ penyaluran kredit berkontribusi besar terhadap 

pencapaian total aset, sehingga kredit yang merupakan aset produktif 

berkontribusi besar terhadap pencapaian laba pada sebuah bank. Sehubungan 

dengan hal tersebut, pada tahun 2017 Bank XYZ memulai transformation 

program untuk mendukung kinerja dan keberlangsungan Bank XYZ salah satu 

dari program tersebut adalah credit excellence yang bertujuan memperkuat 

kapabilitas Manajemen Risiko di semua segmen. 

 Tujuan dari penyaluran kredit kepada debitur adalah untuk meningkatkan 

aset produktif sehingga memberikan pendapatan pada perusahaan. Namun seiring 

dengan berjalannya waktu, kredit yang diberikan kepada debitur dapat 

menimbulkan risiko kredit yang diakibatkan gagal bayar (default) dari debitur. 

Gambar 3 menunjukan tidak seluruh segmentasi kredit pada Bank XYZ memiliki 
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rasio NPL yang rendah, terlihat pada Tahun 2017 walaupun secara rasio NPL 

Total terjaga dengan baik sedangkan rasio NPL segmen Korporasi dan Menengah 

lebih tinggi dibandingkan dengan rasio NPL Total Bank XYZ. Kondisi yang sama 

terjadi pada tahun 2018 dimana NPL segmen Korporasi dan Menengah lebih 

tinggi dibandingkan dengan NPL Total Bank XYZ. Diperoleh kesimpulan apabila 

NPL Bank XYZ dirinci berdasarkan segmentasi memiliki tingkat NPL yang 

bervariasi serta pada segmen tertentu memiliki NPL yang cukup tinggi. Dalam 

beberapa tahun terakhir Rasio NPL Total Bank XYZ pernah berada pada kisaran 4 

persen pada tahun 2010.  

 

 
Sumber: Laporan Keuangan Bank XYZ, data diolah 

Gambar 3  Perbandingan Rasio NPL Total dengan Rasio NPL per Segmen Bank 

XYZ Tahun 2017 dan Tahun 2018 

Menurut Keeton dan Morris (1987), secara umum rasio NPL dipengaruhi 

oleh faktor eksternal dan faktor internal bank baik dari kondisi ekonomi maupun 

kemampuan pengambilan risiko dari masing-masing Bank. Faktor eksternal dalam 

hal ini merupakan indikator makro ekonomi seperti penurunan pada pertumbuhan 

perkeonomian akan berakibat kepada meningkatnya tingkat kredit bermasalah 

(Dash dan Kabra 2010). Faktor makro ekonomi (eksternal) yang dapat 

mempengaruhi tingkat NPL diukur antara lain melalui tingkat GDP dan BI Rate. 

Pertumbuhan GDP yang meningkat akan berdampak pada penurunan NPL (Zheng 

et al. 2019; Salas dan Saurina 2002; Louizes et al. 2012; De Bock dan Demyanets 

2012; Erdinc dan Abazi 2014; Messai dan Jouini 2013; Das dan Ghosh, 2007; 

Shingjergji  2013; Jimenez dan Saurina 2006). Kenaikan suku bunga acuan akan 

berdampak pada peningkatan NPL (Louizes et al 2012; Messai dan Jouini 2013; 

Aviliani et al. 2015; Fofack 2005; Jimenez dan Saurina 2006). Faktor internal 

dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan kredit (Salas dan Saurina 2002; Keeton 

1999; Das dan Ghosh 2007; Jimenez dan Saurina 2006), Return On Asset (ROA)  

(Jimenez et al. 2007; Dash dan Kabra 2010 Louizes et al 2012; Fofack 2005), dan 

Good Corporate Governance (Nworji et al. 2011; Nyeor dan Mejabi 2015; Bebeji 

2010). 

Masalah pada penelitian berfokus kepada tingkat rasio Non-performing loan 

(NPL) di Bank XYZ yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. 

Perumusan masalah penelitian juga berdasarkan adanya research gap dari 
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penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian terdahulu meneliti NPL secara total 

tidak terbagi atas segmentasi kredit dan umumnya dilakukan pada seluruh 

perbankan atau kelompok perbankan di berbagai negara.  Walaupun kondisi NPL 

Total Bank XYZ terjaga di kisaran 2 persen, namun pada tahun 2010 pernah 

mengalami peningkatan 2 kali lipat dibandingkan tahun 2017.  

Apabila dikelompokan secara segmentasi kredit beberapa segmen memiliki 

NPL yang cukup tinggi di atas dari NPL Total Bank XYZ. Bank XYZ memiliki 

tingkat NPL yang terjaga namun demikian secara rasio NPL per segmen yang 

terbagi atas segmen mikro, ritel, menengah, dan korporasi memiliki tingkat NPL 

yang bervariasi. Beberapa masalah penelitian (research problem) dapat 

dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi perkreditan pada Bank XYZ selama periode penelitian? 

2. Bagaimana pengaruh faktor eksternal seperti GDP dan BI Rate dan faktor 

internal seperti perumbuhan kredit, ROA dan GCG pada jangka panjang 

terhadap NPL Bank XYZ per segmen? 

3. Bagaimana pengaruh faktor eksternal seperti GDP dan BI Rate dan faktor 

internal seperti perumbuhan kredit, ROA dan GCG pada jangka pendek 

terhadap NPL Bank XYZ per segmen? 

 

Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan serta rumusan masalah 

yang ada, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk : 

1. Menganalisis kondisi perkreditan pada Bank XYZ selama periode penelitian. 

2. Menganalisis pengaruh faktor eksternal seperti GDP dan BI Rate dan faktor 

internal seperti perumbuhan kredit, ROA dan GCG pada jangka panjang 

terhadap NPL Bank XYZ per segmen. 

3. Menganalisis pengaruh faktor eksternal seperti GDP dan BI Rate dan faktor 

internal seperti perumbuhan kredit, ROA dan GCG pada jangka pendek 

terhadap NPL Bank XYZ per segmen. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada: 

1. Perusahaan 

Hasil dari penulisan makalah ini dapat dijadikan bahan kajian yang lebih 

komprehensif atas risiko kredit serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

menetapkan tujuan dan target yang ditetapkan khususnya terkait dengan 

pengaruh faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi NPL Bank 

XYZ. 

2. Regulator 

Dapat menjadi bahan kajian dalam rangka penerbitan maupun penyempurnaan 

regulasi terkait dengan kegiatan penyaluran kredit yang dilakukan oleh 

perbankan. 

 

 



7 

 

 

 

3. Akademisi 

Dapat memberikan kontribusi penelitian akan suatu pengamatan mengenai 

pengaruh faktor eksternal dan internal Bank XYZ terhadap NPL, serta 

diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Batasan dalam penelitian ini adalah pada kinerja keuangan Bank XYZ. 

Selain itu, data yang diambil merupakan faktor eksternal yang berasal dari kondisi 

makroekonomi Indonesia yaitu GDP dan BI Rate sedangkan untuk faktor internal 

Bank XYZ yaitu pertumbuhan kredit, ROA dan GCG. Penelitian ini memiliki 

periode waktu 2010 hingga 2017 dengan data secara triwulanan. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Perananan Perbankan dalam Ekonomi 

 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 

definisi perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya. Bank berperan penting sebagai salah satu 

penggerak roda perekonomian, sehingga bank yang sehat dapat menciptakan 

kondisi perekonomian yang stabil dan berkembang begitupun sebaliknya. Peran 

bank sebagai lembaga intermediasi sangat vital bagi perkembangan negara dan 

dapat dipengaruhi secara negatif oleh NPL (Adeola dan Ikepsu 2017). Bank 

berperan penting pada perekonomian dikarenakan fungsi bank sebagai 

intermediasi keuangan dan sarana pembayaran untuk barang dan jasa (Hudgins 

dan Rose 2005). Oleh karena itu, kegiatan perbankan diatur dalam Undang-

Undang No. 10 tahun 1998 yang menyatakan bahwa definisi bank merupakan 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, 

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank sebagai 

intermediary institution dituntut untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

sehingga dapat berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. 

Peranan bank sangat luas tidak hanya sebatas aspek ekonomi namun juga 

dapat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Pergerakan roda 

perekonomian yang disebabkan fungsi bank dalam rangka menghimpun dan 

menyalurkan dana menjadi suatu indikator bahwa bank secara aktif dapat 

mendorong pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan 

pembangunan yang pada akhirnya meningkatkan taraf hidup orang banyak. 

Pentingnya peran perbankan sebagaimana yang telah dijelaskan 

sebelumnya, oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia lebih fokus dalam 

penanganan perbankan di Indonesia dengan membentuk Otoritas Jasa Keuangan 

yang tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011, 

Sejak tanggal 31 Desember 2013 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan 




