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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsinya sebagai perantara 

keuangan antara pihak yang kelebihan dana (surplus unit) dan pihak yang 

kekurangan dana (deficit unit). Melalui bank yang kelebihan dana, maka dana 

tersebut dapat disalurkan ke pihak-pihak yang memerlukan dan akan memberikan 

manfaat bagi kedua belah pihak (Pratama, 2010). Seperti yang telah tertera juga di 

dalam Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan, hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa bank dapat berperan sebagai perantara keuangan dengan 

melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam 

berbagai bentuk simpanan. Kemudian bank akan membayar bunga kepada 

nasabahnya dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana 

dalam bentuk kredit.  

Penyaluran kredit dapat membantu masyarakat dalam melakukan berbagai 

kegiatan ekonomi yang berkontribusi terhadap pembangunan perekonomian 

masyarakat. Meskipun penyaluran kredit memegang peranan penting bagi 

pertumbuhan ekonomi suatu negara, namun kredit yang disalurkan oleh Bank 

Riau Kepri belum optimal, dapat dilihat dalam Tabel 1.1 data penyaluran kredit 

Bank Riau Kepri periode 2004-2015 bergerak secara signifikan tetapi masih 

banyak dana yang tidak di salurkan oleh Bank Riau Kepri . Hal ini dapat dilihat 

dari Dana pihak ketiga yang merupakan sumber dana bank yang berasal dari 
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masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Dana yang 

dihimpun dari masyarakat ini akan digunakan untuk pendanaan sektor riil melalui 

penyaluran kredit yang menaruh kepercayaan terhadap bank yang bersangkutan 

untuk menyimpan uangnya kemudian ditarik kembali pada saat jatuh tempo 

dengan imbalan bunga maupun capital gain dari bank tersebut (Rahmawati,2011) 

yang terlihat pada data Bank Riau Kepri periode 2004-2015 bergerak secara 

fluktuatif yang menunjukan besarnya perbandingan antara dana yang diterima 

dengan jumlah dana yang di salurkan dalam bentuk kredit oleh Bank Riau Kepri.  

Menurut Yuwono (2012) perilaku penawaran kredit perbankan bukan 

hanya dipengaruhi dana yang bersumber dari Dana Pihak Ketiga (DPK) tetapi 

dapat juga dipengaruhi oleh faktor internal lain seperti loan to deposit ratio (LDR) 

untuk melihat seberapa besar tingkat likuiditas dalam menentukan 

kemampuannnya untuk membayar kewajiban jangka pendek. Dikemukakan juga 

oleh Galih (2011) bahwa loan to deposit ratio (LDR) juga berkaitan dengan 

penyaluran kredit sebab dari kegiatan inilah bank dapat memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya, membayar kembali semua deposan yang mengambil uang 

sewaktu-waktu, serta memenuhi permintaan kredit yang telah diajukan. Hal ini 

juga dapat dilihat pada data Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank Raiu Kepri 

periode 2004-2015 yang masih berkisar pada angka 17,11% - 112,61% (dapat 

dilihat pada Tabel 1.1), masih berada dibawah harapan Bank Indonesia. 

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia No.12/19/PBI/2010, angka LDR 

seharusnya berada disekitar 78% - 110%.  
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Untuk besarnya non performing loan (NPL) sudah ditentukan oleh Bank 

Indonesia yaitu sebesar 3%. Nilai NPL yang tinggi akan menyebabkan dana yang 

disalurkan melalui kredit juga akan semakin berkurang karena bank harus 

membentuk cadangan penghapusan yang lebih besar (Meydianawathi, 2007). 

dapat dilihat pada data NPL Bank Riau Kepri periode 2004-2015 bergerak secara 

fluktuatif dan masih ada angka NPL yang berada di atas 3% yang menunjukan 

Bank Riau Kepri masih harus membentuk cadangan penghapusam yang lebih 

besar. pada rasio lainnya penyaluran kredit juga dapat di pengaruhi oleh Return 

On Assets (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa 

besar bank dapat memaksimalkan asset-aset yang dimiliki bank, maka pendapatan 

yang diperoleh bank juga semakin besar, dengan keuntungan yang besar yang 

diperoleh oleh bank maka akan semakin besar pula jumlah kredit yang dapat 

disalurkan oleh bank tersebut (Huda dan Pangestuti, 2014; Satria dan Subekti, 

2010; Triasdini dan Arfianto,2010). pada data ROA Bank Riau Kepri periode 

2004-2015 bergerak secara fluktuatif yang berarti Bank Riau Kepri Masih Harus 

memaksimalkan asset-aset yang dimiliki bank. Hal ini dapat dilihat pada table di 

bawah ini statistic DPK, LDR, NPL, ROA dan PENYALURAN KREDIT pada 

data annual report tahun 2004-2015 pada BANK RIAU KEPRI: 



4 
 

TABEL 1.1 DATA LDR, NPL, ROA BANK RIAU KEPRI 

PERIODE 2004-2015 

SUMBER: ANNUAL REPORT BANK RIAU KEPRI 

TABEL 1.2 DATA DPK, PENYALURAN KREDIT BANK RIAU KEPRI 

 PERIODE 2004-2015  

(Dalam jutan Rp) 

RASIO 
KEUANGAN 

TAHUN 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

DPK 4.638.366 

 

7.616.940 

 

13.263.977 10.487.555 11.321.524 7.626.848 9,624,646 13,220,519 15.352.878 13.642.708 16.927.291 13.095.342 

PENYALURAN 
KREDIT 

1.042.997 

 

1.518.529 

 

2.269.436 3.146.521 4.895.919 6.730.104 7,259,317 8,691,732 10.208.592 11.951.592 13.156.173 14.746.180 

SUMBER: ANNUAL REPORT BANK RIAU KEPRI 

RASIO 

KEUANGAN 

2004 

(%) 

2005 

(%) 

2006 

(%) 

2007 

(%) 

2008 

(%) 

2009 

(%) 

2010 

(%) 

2011 

(%) 

2012 

(%) 

2013 

(%) 

2014 

(%) 

2015 

(%) 

LDR 22.49 

 

19.94 

 

17.11 30.00 43.24 88.24 75,42 65,74 66,49 87,60 75,02 112,61 

NPL 3,10 

 

1,44 

 

0,44 0,27 0,15 0,44 0.68 0.84 0,19 0,19 0,29 0,24 

ROA 2.25 

 

2.83 3,75 2,46 2.92 2.68 3,83 2,62 2,95 3,00 3,37 1,69 
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Berdasarkan Tabel 1.1 di atas jumlah penyaluran kredit bergerak secara 

signifikan, walaupun secara kesuluruhan jumlah penyaluran kredit pada Bank Riau 

Kepri  mengalami peningkatan, namun pada DPK, LDR, NPL, ROA mengalami 

pergerakan secara fluktuatif.  pada data DPK Bank Riau Kepri 2004-2015 bergerak 

fluktuatif setiap tahunnya tetapi nilai DPK lebih besar dari jumlah penyaluran kredit, 

yang berarti masih banyaknya dana pihak ketiga Bank Riau Kepri yang belum di 

salurkan secara optimal. DPK terbesar terdapat pada tahun 2014 sebesar 16.927.291 

dengan jumlah penyaluran kredit sebesar 13.156.173. bank memerlukan sejumlah dana. 

Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber yaitu dari bank itu sendiri, dari 

masyarakat luas dan dari lembaga lainnya (Kasmir, 2011:66). Dana yang bersumber 

dari masyarakat luas atau DPK (Dana Pihak Ketiga) merupakan sumber dana 

terpenting bagi bank (Kasmir, 2011:47). Hal tersebut dikarenakan hampir 80%-90% 

dana yang dikelola oleh bank berasal dari DPK. Penelitian yang dilakukan Sari 

(2013) menunjukkan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. 

Berpengaruhnya DPK terhadap penyaluran kredit juga ditunjukkan oleh penelitian 

yang dilakukan oleh Febrianto dan Muid (2013).  

Dalam melakukan penyaluran kredit, sebaiknya manajemen memperhatikan 

peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penilaian tingkat kesehatan bank 

(Pandia, 2012:173). Salah satu penilaian tingkat kesehatan bank adalah NPL 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-

cover risiko kegagalan debitur dalam  mengembalikan kredit (Darmawan dalam 

Oktaviani, 2011). pada table diatas NPL bergerak secara fluktuatif dengan NPL 
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tertinggi pada tahun 2004 sebesar 3,10% yang menunjukan bahwa NPL Bank Riau 

Kepri Tidak sehat karna berdasarkan ketetapan yang sudah ditentukan oleh Bank 

Indonesia yaitu sebesar 3%. 

LDR digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank. Semakin tinggi rasio 

ini menunjukkan bahwa semakin besar DPK yang digunakan untuk penyaluran 

kredit, namun disisi lain terlalu tingginya rasio ini juga menimbulkan risiko 

rendahnya likuiditas bank (Sari, 2013). Oleh karena itu, Bank Indonesia menetapkan 

LDR sebaiknya berada diantara 85%-110% (Kuncoro et al., 2011:260). pada table 

diatas LDR Bank Riau Kepri bergerak secara fluktuatif dan masih berada dibawah 

85%-110%, LDR terendah terdapat pada tahun 2006 sebesar 17,11%. ROA 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar bank dapat 

memaksimalkan asset-aset yang dimiliki bank, maka pendapatan yang diperoleh bank 

juga semakin besar, dengan keuntungan yang besar yang diperoleh oleh bank maka 

akan semakin besar pula jumlah kredit yang dapat disalurkan oleh bank tersebut 

(Huda dan Pangestuti, 2014; Satria dan Subekti, 2010; Triasdini dan Arfianto,2010), 

Pada table diatas ROA juga bergerak secara fluktuatif dengan ROA tertinggi terdapat 

pada tahun 2010 sebesar 3,83%. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis 

bermaksud melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUH DANA 

PIHAK KETIGA, LDR, NPL DAN ROA TERHADAP JUMLAH  

PENYALURAN KREDIT PADA PT. BANK RIAU KEPRI (PERIODE 2004-

2015)” 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang 

hendak diuji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut  : 

1. Apakah DPK berpengaruh terhadap jumlah penyaluran kredit pada PT. Bank 

Riau Kepri (periode 2004-2015)? 

2. Apakah Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap jumlah 

penyaluran kredit pada PT. Bank Riau Kepri (periode 2004-2015)? 

3. Apakah Non Performing Loan (NPL) berpengaruh terhadap jumlah 

penyaluran kredit pada PT. Bank Riau Kepri (periode 2004-2015)? 

4. Apakah Return on asset (ROA) berpengaruh terhadap jumlah penyaluran 

kredit pada PT. Bank Riau Kepri (periode 2004-2015)? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menggali atau mencari data dan 

informasi yang berhubungan dengan kebijakan penyaluran kredit perbankan. Sesuai 

dengan permasalahan yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah DPK berpengaruh terhadap jumlah penyaluran 

kredit pada PT. Bank Riau Kepri (periode 2004-2015)? 

2. Untuk mengetahui apakah Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh 

terhadap jumlah penyaluran kredit pada PT. Bank Riau Kepri (periode 2004-

2015)? 

3. Untuk mengetahui apakah Non Performing Loan (NPL) berpengaruh terhadap 

jumlah penyaluran kredit pada PT. Bank Riau Kepri (periode 2004-2015)? 
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1.4 Untuk mengetahui apakah ROA berpengaruh terhadap jumlah penyaluran 

kredit pada PT. Bank Riau Kepri (periode 2004-2015)? 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan perbankan, terutama 

bagi akademis menganalisis pengaruh pemberian kredit terhadap DPK, LDR, 

NPL,ROA. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi bagi 

perbankan tentang pemberian kredit sebagai landasan dalam memperbaiki 

DPK, LDR, NPL, ROA sebagai dasar pertimbangan kepada manajer 

keuangan dalam pengambilan keputusan pemberian kredit 

1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian ,dan sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
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 Dalam bab ini berisi tentang landasan teori yang terdiri dari Bank, 

Manajemen Perkreditan, Tujuan Kredit, Fungsi Kredit, Unsur-unsur 

Kredit, Prinsip-prinsip kredit, Teori DPK, NPL, LDR, ROA. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Disini dikemukakan secara singkat populasi dan sampel, data dan 

sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel 

serta metode analisis data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum perusahaan PT. BANK 

RIAU KEPRI yang menjadi sampel penelitian. 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang dimulai dari gambaran 

umum hasil penelitian, analisis data seperti uji asumsi klasik dan uji 

hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini. Di dalam 

bab ini disampaikan beberapa kesimpulan, serta saran yang relevan 

untuk penelitian yang selanjutnya dengan temuan atau hasil penelitian 

yang telah dilakukan. 

 

 


