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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Lembaga keuangan memegang peranan penting dalam suatu negara. Bank 

adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan 

kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan 

menerbitkan banknote dimana secara singkatnya diartikan sebagai tempat 

masyarakat menyimpan uang atau menabung sekaligus tempat untuk meminjam 

uang untuk keperluan masyarakat tersebut. Selain lembaga keuangan, pasar modal 

juga memegang peranan penting dalam suatu negara.  

Tingkat literasi keuangan yang relatif masih rendah menyebabkan 

kebanyakan masyarakat tidak berpartisipasi di pasar modal. Kondisi pasar modal 

di negara Indonesia yang  masih terbelakang menjadikan perbankan sebagai 

saluran perantara keuangan utama di Indonesia (Trinugroho, Agusman, & Tarazi, 

2014). Perbankan di Indonesia berawal dari berdirinya Bank Indonesia (BI) tahun 

1960. Peran dari Bank Indonesia itu sendiri adalah wadah pemulihan 

perekonomian untuk mengendalikan inflasi dengan memantapkan dan 

pembenahan perekonomian yang berfokus pada pengendalian inflasi. Lahirnya 

bank umum bersaka kecil dan menengah setelah adanya deregulasi 27 Oktober 

1988 (Pakto 88) yang dikeluarkan tahun 1988. Kebijakan ini berperan dalam 

merelaksasikan kebijakan permodalan untuk pendirian bank baru.  

Begitu banyak perbankan di Indonesia, baik bank dalam negeri maupun 

bank luar negeri. Bank dalam negeri di Indonesia contohnya Bank Indonesia (BI), 
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Bank Central Asia (BCA), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank 

Rakyat Indonesia (BRI), dll. Bank luar negeri yang ada di Indonesia contohnya 

Citibank, Maybank, Standard Chartered Bank, dll.  

Dalam beroperasinya suatu bank pastinya ada banyak faktor yang 

mempengaruhi kinerja bank itu sendiri.  Salah satu faktor yang memiliki nilai 

tinggi adalah hubungan politik (Wu, Wu, & Rui, 2012). Hubungan politik bisa 

membantu perusahaan-perusahaan swasta khususnya perbankan yang beroperasi 

dilingkungan pemerintahan untuk mengatasi hambatan pasar dan memperoleh 

bantuan dari pemerintah (Li, Meng, Wang, & Zhou, 2008). Hubungan politik akan 

mempengaruhi aktivitas perbankan seperti kinerja perbankan, resiko yang harus 

ditanggung perbankan, biaya funding dan lending. 

Sebagai contoh, selama krisis kerusakan pada tahun 1997/1998, 

pemerintah harus mengintervensi sektor perbankan untuk menghindari jatuhnya 

industri perbankan dengan menyuntikkan modal ke sejumlah bank besar dan 

menutup beberapa bank kecil. Selama krisis keuangan global pada akhir tahun 

2008, sebuah bank menengah yang disebut Bank Century juga memutuskan untuk 

diselamatkan yang akhirnya menjadi masalah politik di negara Indonesia. 

Beberapa makalah juga mengungkapkan bahwa ada pertimbangan politik di sektor 

perbankan. (Nys, Tarazi, & Trinugroho, 2012) menemukan bukti empiris bahwa 

koneksi politik bank memiliki efek lebih setelah peralihan dalam sistem tabungan. 

Penutupan beberapa perbankan dan merger perbankan Indonesia yang sempat 

menghebohkan khususnya di tahun 2001-2008 memunculkan sebuah tanda tanya 

besar dalam dunia perbankan. Rasa ingin tahu memunculkan peneliti-peneliti 

yang meneliti factor-faktor penyebab kasus tersebut dan salah satunya ditemukan 
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hubungan politik merupakan penyebab dari permasalahan ini (Sutopo, Trinugroho, 

& Damayanti, 2017).  

Li et al. (2008) mengemukakan dalam penelitian yang dilakukan dan 

didukung oleh (Nee, 1992); McMillan (1997); (Brandt & Li, 2003), bahwa sejak 

sebelum memasuki tahun 1997, perbedaan pendanaan pembiayaan bagi bank 

swasta dan bank negara sangat kelihatan jelas, bahkan setelah memasuki tahun 

1997 perbedaan ini masih sangat terlihat jelas sehingga bank maupun perusahaan 

swasta dominan membangun dan memperlebar usaha mereka dengan modal 

pribadi. Hal ini diduga terjadi karena adanya pengaruh hubungan politik yang 

terjadi pada periode tersebut.  

Melalui latar belakang diatas dan hasil penelitian mengenai pengaruh 

hubungan politik terhadap pembiayaan pendanaan dan kinerja bank , maka 

peneliti mengambil objek riset yaitu perbankan yang tercantum di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Penelitian ini mengambil judul, “Analisis Pengaruh Koneksi 

Politik terhadap Kinerja Bank dan Pembiayaan Pendanaan”. 

1.2        Permasalahan Penelitian 

Sutopo et al., (2017) menyampaikan pendanaan pembiayaan merupakan 

faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan suatu perbankan. Hubungan 

politik adalah sumber yang menjadi nilai unggul dalam persaingan perbankan 

dilapangan, namun hubungan politik ini juga bisa menyebabkan performa suatu 

bank tidak menentu dan berdasarkan dari situasi politik pada periode tersebut. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Leuz & Oberholzer-

Gee (2006) yang meneliti bahwa perubahan politik yang terjadi atau dikenal 
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dengan reformasi peraturan akan sangat rentan mempengaruhi biaya pendanaan 

perbankan tersebut.  Khwaja & Mian (2005); Li et al. (2008) melihat bahwa 

hubungan politik ini juga akan membawa dampak lain dengan adanya hak 

istimewa bagi tokoh-tokoh politik dalam mendapatkan akses pembiayaan 

perbankan terutama dalam pinjaman bank. 

Beberapa ahli juga meneliti bahwa hubungan politik ini akan sangat 

mempengaruhi perbankan dalam segi performa dengan meningkatkan biaya 

hutang, biaya audit dan melukai performa perbankan (Bliss & Gul, 2012) (Lux, 

Crook, & Woehr, 2011). Sekian banyak penelitian yang dilakukan oleh para ahli 

namun di Indonesia masih sangat sedikit para ahli yang meneliti pengaruh dari 

hubungan politik terhadap pendanaan pembiayaan dan performa bank. Referensi 

penelitian inilah yang mendorong peneliti untuk mengambil kesempatan meneliti 

dengan variable independen dan variabel dependen yang belum pernah diuji 

sebelumnya secara bersamaan dan melihat hasil apa yang dihasilkan. 

 

1.3       Pertanyaan Penelitian 

Tercantum beberapa permasalahan yang akan dikupas dalam skripsi ini 

untuk memperdalam penggalian data, antara lain: 

1. Apakah state-owned banks (SOB) memiliki pengaruh terhadap 

pembiayaan pendanaan dan kinerja bank? 

2. Apakah efficiency memiliki pengaruh terhadap pembiayaan pendanaan dan 

kinerja bank? 
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3. Apakah credit risk memiliki pengaruh terhadap pembiayaan pendanaan 

dan kinerja bank? 

4. Apakah liquidity risk memiliki pengaruh terhadap pembiayaan pendanaan 

dan kinerja bank? 

5. Apakah risk aversion memiliki pengaruh terhadap pembiayaan pendanaan 

dan kinerja bank? 

6. Apakah Foreign Banks (FOB) memiliki pengaruh terhadap pembiayaan 

pendanaan dan kinerja bank?  

 
1.4         Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Penulis bertujuan meneliti dampak significant apa yang diberikan suatu 

hubungan politik dengan kinerja bank dan pembiayaan pendanaan pada  

perbankan khususnya di Indonesia.  

1. Untuk memahami apakah state-owned banks (SOB) memiliki pengaruh 

terhadap pembiayaan pendanaan dan kinerja bank. 

2. Untuk memahami apakah efficiency memiliki pengaruh terhadap 

pembiayaan pendanaan dan kinerja bank. 

3. Untuk memahami apakah credit risk memiliki pengaruh terhadap 

pembiayaan pendanaan dan kinerja bank. 

4. Untuk memahami apakah liquidity risk memiliki pengaruh terhadap 

pembiayaan pendanaan dan kinerja bank. 
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5. Untuk memahami apakah risk aversion memiliki pengaruh terhadap 

pembiayaan pendanaan dan kinerja bank. 

6. Untuk memahami apakah foreign banks (FOB) memiliki pengaruh 

terhadap pembiayaan pendanaan dan kinerja bank  

 
1.4.2 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian yang dilakukan penulis diharapkan skripsi ini 

dapat menciptakan manfaat yang berkualitas secara teoritis dan praktis yang 

antara lain: 

• Manfaat Teoritis 

1. Membangun dan mengasah kemampuan dalam menciptakan uji ilmiah 

serta menuangkan hasil akhir peneltian tersebut ke dalam wujud tulisan. 

2. Memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan terkait pengaruh hubungan 

politik dengan pembiayaan pendanaan dan kinerja bank, dengan cara 

menganalisa dan mengkaitkan riset yang ada kemudian dengan 

perkembangan ekonomi di dunia perbankan.  

• Manfaat Praktis 

Pengembangan penelitian dapat menjadi tambahan informasi bagi pihak–

pihak instansi yang terkait yaitu perbankan dalam menciptakan strategi untuk 

pembiayaan pendanaan dan kinerja bank.  

 

1.5     Sistematika Pembahasan 

 Penataan penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab antara lain: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Mencakup landasan awal munculnya keinginan dari penulis untuk 

menggali lebih dalam mengenai penelitian ini. Mencakup permasalahan 

penelitian, maksud dan tujuan penulis menuangkan penelitian ini. 

BAB II  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Mencakup data pendukung untuk mendukung penataan penelitian ini, 

seperti mengkaji penelitian yang telah dilakukan dan berkaitan dan 

menjabarkan teori yang berkaitan serta model penelitian dan rumusan 

hipotesis yang telah ada dan terbukti di penelitian sebelumnya. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Mencakup penjabaran akan penelitian yang penulis susun. Menjabarkan 

dengan terperinci tujuan dari setiap variabel yang ada, rancangan 

penelitian, teknik dan formula untuk menganalisa penelitian ini dan 

menghasilkan hasil uji yang  sesuai dan tepat. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Mencakup hasil uji statistika yang menguji hubungan dan pengaruh 

variabel independeny pada model peneliti terhadap variabel dependent. 

BAB V   KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 Mencakup kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta keterbatasan 

yang dialami peneliti selama melakukan penelitian dan rekomendasi dari 

peneliti untuk penelitian selanjutnya. 
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