
 

 

A. La tar Bdakaoc 

BABI 
PENDARULUAN 

Pembengunan ekonomi anlara lain bertujuan untult meningkatkan Produk Domestik 

Bruto (PO B) dalam janaJ<a penjang. Demikian juga halnya pembengunan ekonomi Dac:rah 

Provinsi Sumaten Utara, juga bertujuan untuk meningkatkan Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) dalam jlllgka penjang. Salah salu eara meninghtkan PDRB adalah deogaD 

melakul<an restrukturisasi scktoc keuangan khususnya dibidang petbankan. Fokus uwn.a 

dati pengembengan sistem keuangan, khususnya sistem perbankan, adalah pcningkatan 

pembiayaan ekstemal atau krtdit perbankan terhadap bisnis atau sektor riil. Beberapa hasil 

penelitian juga telah membuktikan bahwa pengembangan sistem kwangan berhubungan 

erat dengan tingkat investasi dan pc11Wllbuban ekonomi (Levine, 1997: Beck et. al. 2001 

dan Wachtel, 2001). 

Berbagai model teoritis di atas menekankan konsentrasi pasar krtdit dalam sistem 

perbenkan berasosiasi deogan investasi berisiko ti.nggi dan invcstasi jangka penjang dalam 

industri-industri yang sudah dewasa. Pada tahap pembangunan ekonomi, konsentrasl 

pemberian bedit perbankan akan selalu memilih industri yang lebih ekonomis. Levine and 

Zetvos (1998) menjelaskan babwa pemberian krcdit perllankan sang;n berperan dalam 

penentuan ti.ngkat inveslasi dan tingkat pertumbuban ekooomi. Hasil studi Beck, Levine and 

Loayza (2000) telah membuktikan dampak positip dari pembiayaan ~credit sistem perbankan 

terhadap pertumbuban ekooomi. Faktor lain penentu tingkat investasi dan ti.ngkat 

pertwnbuhan ekonomi adalah tingkat bunga bedit perbankan (Klein, 1971 ). 

Beberapa h11Sil studi juga telah membuktikan bahv.-a peningkatan intensitas pasar 

modal diilruti oleh peoinaJ<alan inlesitas pasar krtdit yang lebib tinggi sebegai sumber 

pembiayaan ekstemal bagi industri (Cetorelli and Gambera, 2001). Levine (2002) dan Beck 
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and Levine (2002) menunjulckan bahwa penaembanpn sistem keuanpn dan efislensi 

sistem keuangan secara keseluruhan Ielah mempengarohi tingk.at inveslasi dan pertumbuhan 

elr.onoml Hasil Sludi ini didulrung oleh studi Collender and Shaffer (2003), yang 

menjelaskan hubungan positip antara stnlktur kclemhagaan dcngan perturnbuhan elr.ooomi 

dan tingkat invcstasi di negara-oegara indUSiri. 

R<strukturisasi selr.tor keuangan dalam Memorandum of Econ<Jm/c and Financial 

Policies (19971 terdiri dalam empat program. Pertama, meogisolasi brulk-bank yang tidal< 

sanggup memenuhi kewajibannya, tetapi untUk bank-bank yang ma.'"ll dapat aktif 

dil•ksanahn program rehabilitasi. Kedua, mencntulcan prosed\lr yang tepat dan pelaksanaan 

program rchabilitasi dcngan tepnt wakru. Kttiga, program pemecahan m•uJah khusus dari 

bank-bank pemeri.otah dan pembengwlall dacrah. Kecmpat. program perbei.kan aspek 

kelembogaan, pengQ!Uran kembali sistem operasi bank dan cfisiensi sistem k.euangan. 

liga dari empat program di atas sudah berllasil dilak.sanabn oleb pemerintah, akan 

terapi program keempat. yaitu program peri>eilcan aspelr. kelemhagaan. pcngaturan ltembali 

s'*m operas; bank dan e!isiensi sistem keuangan, akan secara kontinu beljalan sesuai 

denpn aktifllaS bank. Salah satu aktilitas bank yang paliag penting adalab perantara 

keuangan, yaitu agen pembangunan yang mengklwsuskan alttiliw transaksi beli aktiva dan 

jual butang pad& walttu yang sama dari kontrak keuanpn dan sekuritas. 

Lembaga keuangan bank sehagai agcn pembangw>aO menghadapai masalah dalam 

perantara keuangan. Agen pembangunan yang mcngkhususkan aktilitas perantara kcuangan 

bank menghad•pi tiga kendala U18ma, yaitu biaya tnlnsaltsi, skala d!isekooomis dan 

diversililtasi disekonomis. Secara urnum perantara keuangan bank mcngbadapi kcndala 

biaya tnlnsaltsi yang besar dalam monitoring dan audit. Perantara keuangan bank juga 

mengbadapi kendala skala disekonoma, yaitu peningkJian biaya transaksi per unit akibat 
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peningkalan jumlah trnnsaksi. Perantara keuang;m bank juga menghadapi kendala 

diversifibsi disc:konomis, yaitu peningkatan biayo transaksi per unit akibel peningblln 

diversifikasi produk atau jasa yang dihasilkan. 

Peronan perbenkan sebenamyo dapat dilihat dengon jelas peda komitmennyo dalam 

menyalwkon kredit di berbegoi seklor ekooorni di daemh. Bilamana kredit yang disahul<an 

rumbuh dengan pertumbuhan yang tingai, dapat dipastikan akselerasi petlinglwan kegjatan 

ekonomi daerah okan ~ pergenlcan yang signifikan terutama dalam men.:iplak.on 

iklim perelconomian daerah yang berpeluang menjonjikan meningbtoya peodapa~on per 

!capita. Sebaliknya pertumbuhan Iucci it yang rendah akan meogakibatlcan kegjatan ekonomi 

doerah be!jalan peda jalur yang reodah del)gon stimulosi ekoliOJlli yang lemah. Kondisi ini 

tentu tidak positif bagi akselcrl$\ pemuliban ekooomi daerah yang masih dilanda krisis 

ekonomi berl<epanjongon. 

Perubahan orienWi menuju ke arab penciptaan pasar bebas semakin kuat sejak 

diiWIC\ul<annya Pakct Deregulasi Oktober 1988 (l'akto 88) dengan kebebasan peodirian 

bank-bank. Sejak Palr.to 88 ter.oebut pertumbuhan bank. baik dari si~ jwnlah bank., volume 

usaha, kredit yBng diberikon maupun dana masya.rabt yang dibimpun mengalami 

perkembangon yang pesaL Meluasnya pendirian kantor-kantor banJ< wnum Ielah 

menghasilkan produk-produk pokok bank umum. yaitu giro, deposito, don tabungon 

mcnjadi semakin Juas. Peraoan intermediasi keuangan dalam menyalurlutn dana-dana dati 

surplus unit kegiatan·kcgiatan usaha yang produktip atau defisit !Del)jadi semakin 

berkembang. 
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Talltl l 
Jaoalalo Buk•l s.-.... V.....,l88'1 

No. Stataa Kepeudlikaa Jualall JliDllall Kaater Cabaaa 
lllaifl JUaitl 

I. BUMN 4 43 
2. BPO I 22 
3. Swas~aNasional 25 61 
4. Asing &campuran 3 1 
5. BPR 44 82 

Total n 221 . . 

Tabel I menunjukk.an bahwa jumlah bank yang beroperasi rneojalankan fung.si 

in1mncdiasi pc:rt>ankan di Provinsi Swnak:nl U1ala sebanyak n bank dengan j umlah kantor 

sebanyak 221 knntor. 

Talltll 
PGOill Peayat•ra• Kftdlt Me .. nt K.-pok Baak dl S.•aten Utan IMil)'ar Rpl 

Kt lompek Baak 2eo3 2004 2005 1006 2007 
Bank Pemerintah 10928.3 13893.4 17972.0 21027.3 261 39.9 
Bank swas~a NasionaJ 7519.9 III89.3 14953.6 16312.8 20373.2 
Bank Asing & Bank Campuran 834.6 1404.4 2735.5 3863.8 5333.1 
Bank Pcrlm:ditan Rakyat 81.5 123.9 205.3 282.0 315.1 
Total 19364.3 26611.0 ;}5866.4 4148!1.9 52161.3 

S.u.r. Sa!Utlk Ekonomi Daenb PropiNi S •U.....2001. 

Dari Tabel 2 menunj ukkan bahwa posisi pcnyaluran kredit d i Sumotera Utara 

mengalami peningkatan untuk setiap tahWlllya. Tnhun 2004 teojadi peningkatan kredit 

sebesar 37.42 pcnen dari tahun 2003. Tahun 2005 meningkat sebesor 34.78 persen dari 

tahun 2004. Tahun 2006 meningbt sebesar 15.67 petSaJ dari tahun 2005 dan tahun 2007 

meningkat sebesar 25.73 perscn dari tahun 2006. Rata--raca peninglcatan penyaluran kredit 

oleh petbankan untuk tahun 2003 sampai dengao tahun 2007 adalah sebesar 28.40 persen. 

Jika ditelusuri lebih lanjut. penyaluran ~it bank seeara sektoral da.pat memmjukkan 

sektor ekonomi yang paling besar menyerap kredit. 
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Tabel l menunjukbo bahwa peoggunaan krcdit sektoral meningkat setiap tabun 

baik per sektor maupun secara total. Sektor Penanian menunjukkan peningkalan dalam 

pcnyerapon kredit perbanbo untuk setiap tahwmya, yaitu: tahwt 2004 naik 42.37 pcrsen 

dati tahiDI 2003, tahun 2005 naik sebesar 38.58 persen dari tahun 2004, tahun 2006 naik 

sebesnr 24.n pe~ dari tallUn 2005 dail tahun 2007 naik sebesnr 31.34 persen dati tabun 

2006. Rata-1'1114 peoiogkatan kRdit sclctor pertanian untuk tahun 2003-2007 sebesar 34.15 

persen. 

Tabtl3 
Posisl P•D~P••• Kredil Scktoral di S•motua Utan, JMUyar RpJ 

Sektor Ekooomi 2li03 I 2004 1 20051 20061 2007 
Pertanian 2548.6 3628.5 5028.2 6251.0 8210.0 
Pe:t1ambangan 19.2 152.6 11.0 25.2 15.9 
Perindustrian 7000.2 7413.8 10081.0 11786.7 15128.6 
Perdogangan 4283.0 6195.4 8886.7 9838.5 12032.4 
Jasa-Jasa 2227.8 3495.0 4131.1 4842.6 5641.5 
Lain-Lain 3285.4 5665.6 7128.4 8741.8 11132.8 
Tolal m64.J I 26611.0 1 35866.4 1 41485.91 5ll61.l 

Sumb«: S111istik Elconoro.i Damh PTopiDsl <:. oUIIn,2001. 
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Sektor Pertambangan menunjukkan peniQgl<atan dalam penyerapan kredit perbankan 

untuk setiap tahunnya, yaitu: tahun 2004 naik 694 .. 79 persen dari tahun 2003, tahun 2005 

menurun sebesar 92.79 persen dari tahlDI2004, tahlDI2006 naik sebesar 129.09 persen dari 

tahlDI 2005 dan tahun 2007 menurun sebesar 36.91 persen dari lahun 2006. Rata-rata 

peningkatan kredit sektor pertambangan 1lllfuk tahuo 2003-2007 sebesar 173.55 persen. 

Sektor Perindustrian menunjukkan peningltatan dalam penyerapan kredit perbankan 

untuk setiap tahunnya, yaitu: tahun 2004 naik 6.77 persen dari tahun 2003, tahun 2005 naik 

sebesar 34.89 persen dari tahun 2004, tahun 2006 naik sebesar 16.92 persen dari tahun 2005 

dan tahun 2007 naik sebesar 28.35 persen dari tahun 2006. Rata-rata peningkatan kredit 

sektor perindustrian untuk tahun 2003-2007 sebesar21.73 persen. 

Sektor Perdagangan menunjuklcan peningkatan dalam penyerapan ktedit perbankan 

untuk setiap tahunnya, yaitu: tahun 2004 naik 44.65 persen dari tahun 2003, tahun 2005 

naik sebesar 43.44 persen dari tahun 2004, tabun 2006 naik sebesar 10.71 persen dari tahun 

ZOOS ®n tahl!!l '2007 llllik sebesar 22.30 persen dari tahun 2006. Rata-rata peningkatan 

kredit sektor perdagangan untuk tahun2003-2007 sebesar 30.28 persen. 

Sektor Jasa-jasa menunjuklcan peningkatan dalam peoyerapan kredit pcrbankan 

untuk setiap tahunnya, yaitu: tahun 2004 naik 56.88 persen dari tahun 2003, tahun 2005 

oaik sebesar 18.20 persen dari tahun 2004, tahun 2006 naik sebesar 17.22 persen dari tahun 

2005 dan tahun 2007 naik sebesar 16.50 persen dari tahun 2006. Rata-rata peningkatan 

kredit sektorjasa-jasa untuk tahun 2003-2007 sebesar 27.20 persen. 

Sektor Lain-lain menunjukkan peningkatan dalarn penyerapan kredit perbankan 

untuk setiap tahuMya, yaitu: tahun 2004 naik 72.45 persen dari tahun 2003, tahun 2005 

naik sebesar 36.41 persen dari tahun 2004, tahun2006 naik sebesar 13.11 persen dari tahun 
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2005 dan tahun 2007 naik sebesar 27 35 JlCTSC1l dari labuo 2006. Rata-rata peningkatan 

bedit sektor lain-lain uotuk labun 2003-2007 sebesar 37.33 pencn. 
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Peninglcatan kn:dit selr.lor ekonomi untuk labuo 2003-2007 mcnunjullan 

poningkatan. Tahun 2004 naik 37.42 persen dari rnhun 2003,labun 2005 naik sebesar 34.78 

porsen dari rnhun 2004, Ulbun 2006 naik sebesar 15.67 persen dari labun 2005 dan tahun 

2007 naik sebesar 25.73 pcrscn dari tahun 2006. Rata-rata peningkatan mdit sektor 

okooomi untuk tahun 2003 - 2007 sebesar 28.40 pcncn. 

Tabd 4 
Tias)utt Soka B""P Kndit d .. Sub Buoop Dopooito (P-•1 

Tabun Buapkndit BuDp Deposito 

2003 18.95 7.14 

2004 17.14 6.66 
2005 14.57 ' 8.16 
2006 14.73 9.71 

2007 14.05 7.42 

2008 15.22 7.79 .. 
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Uraian dialaS menunjukkan jumlah penyallll'llll kredit per sektor ekonomi, namun 

belum dapat menggambarkan tentang alokasi kredit sektoral secara optimal. Meourut BanJc 

Indonesia Mcdan [2007], lembegll keuangao bank Provinsi Sumatera Utara mengbasilkan 

rata-rata loon to deposit ratio {LOR) sebesar 68.27 perseo. Jika giro wajib minimum 

(OWM) sebesar 2 pers<m, hal inl berlll1i lembaga keu.angan bank hanya mampu 

menyalutkan krcdit sebesar 68.;27 per.= dari Dana Pihak Ketiga (DPK), sedangkan sisanya 

sekitat 29.73 persen merupakan dana investasi pada aktiva bebas risiko. Besaran LDR ini 

mengindikasikan bahwa lembegll keuangan bank Provinsi Sumatera Utara masib 

meoghadapi kendala dalam fungsi intermcdiasi atau transformasi aktiva. 

Lembaga keuangan bank akan lebih cfisien jika secara simultan melayani 

pembukaan rekening deposit dan kredit atau pinjaman atau economies of scope. Jika 

lembaga lr.euangan bank meragukan debitur atau peminjam, sebaliknya deposao meragukan 

nilai proyck lembaga keuangan bank maka masalah informasi asimelris muncul. Hal ini 

akan mengakibatkan adverse selection dan moral hazard. Masalah adverse selection 

muood sebell!lll trlW4!k$l kmlill!l!lU {l~t terjadi, yaltu peningkatan permintaan krcdit 

dari debitur dan peningkatan perminlaan deposit dari lembaga keuangan akibat proyck 

investasi berisiko tinggi. Proyek berisiko tinggi meropunyai peluang gaga! yang tinggi 

sehingga pengembalian krcdit dari debitur atau pengembaHan deposit dari lembaga 

keuangan bank gaga!, atau masalab moral hazard muncul. Kedua. masalab informasi 

asimetris ini mengakibatkan NPLs semakin tinggi. 

Menurut Ramakrishan and Tbalr.oc [ 1984], bcntuk lain dari infonnasi asimelris 

adalab skala ckonomjs. Pengumpulan infonnasi sebclwn pembukaan rekening deposit dan 

kredit akan meoekan biaya transaksi dan NPLs. Oortoo and Peooacchi [1990] mcnekankan 

kualitas transliomasi aktiva dari bank, pembiayaan investasi berisiko dengan deposit kurang 
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berisiko akan menekan masalab ad>·erse selection. Penurunan masalab adwrse selection ini 

akan menghasilkan biaya ll'llllSaksi dan NPLs yang lebih rendab. Oleh sebab itu lembaga 

keuangan bank dalam aktifitas monitoring tcrdiri dati 3 (tiga) kegiatan [Hellwig. 1991), 

yaitu: menyaring proyek untuk JMnC:egab O<Ntrse selection, me.-gab pc:rila1ru 

opJ)Ommistilt selama realjsasi proyek, dan mcnghukum debitut yang gaga! memenuhi 

kew~~j ihan. Kerita aktifi1as monitoring ini akan dapat menekan biaya lransaksi dan NPLs. 

B. PtrumWia• Masala• 

Sebubungan dcn8liJI waian di alaS, mak.a penelitian ini difolruslcan untuk 

menganalisis alokasi kredir sdctar ekonomi di Sumatera Utara. Untuk mengarabk.an 

penelitian ini, pennasalaban dirumuslcan sebagai berikut: 

I. Faktar-faktar apa yang mempengarubi alokasi pinjaman atau kredit seklor perbankan di 

Provinsi Sumatera Utara ? 

2. Bagajmana elastisitas PDRB sektoral, tinglcat bun!lll simponan atau deposit, tingkat 

bunga pinjaman otau kredit dan jumlab kantor bank tcrbadap alobsi pinjaman alau 

k:redit sektaral di Provinsi Sumatera Utara ? 

C. Tajuan Peatlitlaa 

Berdasarknn penamusan ntaSalab, maka penelitian Analisis Alobsi Piqjaman Atau 

Kredit Sector Pebankan Pnwin.si Sumatera Utara bertujuan untuk: 

I. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi alolwi pinjaman atao lcttdit sektor 

perbankan di Sumatera Utara. 

2. Menganalisis alokasi pinjaman atau kredir sektor perbankan yang p>ling dominan dan 

produktif di Sumatera Utara. 
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