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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 COVID-19 merupakan salah satu jenis virus baru yang pertama kali 

muncul pada akhir tahun 2019 di Wuhan Cina. Sejak awal kemunculannya 

virus ini terus mewabah ke seluruh daratan Cina dan dalam hitungan waktu 

kurang dari tiga bulan virus ini sudah menyebar ke seluruh dunia, menginfeksi 

lebih dari 126.000 orang di 123 negara dari Asia, Eropa, Amerika Serikat, 

hingga Afrika Selatan. Sehingga pada Rabu 11 Maret 2020 Organisasi 

Kesehatan Dunia WHO resmi mengumumkan wabah COVID-19 sebagai 

Pandemi global. ( Kompas.com, 2020). Akibatnya untuk menekan angka 

penyebaran virus corona beberapa negara didunia menerapkan lockdown atau 

pembatasan wilayah di wilayah negaranya. Penerapan lockdown tentu sangat 

berpengaruh terhadap perekonomian dunia. Pada bulan April prospek ekonomi 

dunia memproyeksikan pertumbuhan global di tahun 2020 turun menjadi 

minus 3 persen, ini merupakan penurunan terbesar dalam waktu yang sangat 

singkat. Hal ini menjadikan lockdown akibat pandemi COVID-19  sebagai 

resesi terburuk dan jauh lebih buruk dari krisis keuangan global (IMF Blog, 

2020). 

 Penerapan lockdown di berbagai negara membawa dampak buruk tidak 

hanya pada perekonomian global tetapi juga berdampak buruk bagi 

perekonomian Indonesia. Menurut Ibu Mentri Sri Mulyani terdapat beberapa 

sektor yang terkena dampak paling signifikan akibat virus corona ini yaitu (1) 

sktor rumah tangga, dimana sektor rumah tangga diprediksi akan mengalami 

penurunan dilihat dari segi konsumsi karena masyarakat tidak melakukan 

aktivitas diluar sehingga daya beli menjadi menurun, (2) sektor UMKM, 

diberlakukannya lockdown membuat UMKM tidak dapat menjalankan 

usahanya sehingga tidak ada pemasukan dan secara otomatis tidak dapat 

memenuhi kewajiban membayar kredit, (3) sektor korporasi, dimana dalam 

sector ini yang paling terdampak adalah pariwisata seperti perhotelan, 

restaurant, agen 
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perjalanan atau transportasi, dan juga usaha manufaktur dan perdagangan, (4) 

dan yang terakhir sektor keuangan yaitu sektor perbankan yang terancam 

karena kreditur tidak mampu membayar kreditnya (Republika.co.id, 2020). 

 Salah satu sektor perbankan yang terdampak akibat adanya COVID-19 

adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPR merupakan Bank yang berada 

dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BI, yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip 

syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Kegiatan BPR lebih sedikit dibandingkan dengan kegiatan bank 

umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan 

perasuransian (OJK 2017). Kegiatan usaha BPR hanya meliputi menghimpun 

dana dalam bentuk tabungan, deposito dan bentuk lain yang dipersamakan 

dengan itu, menyalurkan dana kepada masyarakat serta menempatkan dananya 

dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat 

deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

memiliki peranan yang besar dalam perekonomian masyarakat khususnya 

masyarakan ekonomi menengah kebawah dan UMKM. Dilihat dari 

aktivitasnya yang hanya menghandalkan simpan pinjam tentu BPR sangat 

merasakan dampak dari kemunculan COVID-19. 

 Baru-baru ini OJK mengeluarkan kebijakan mengenai kredit melalui 

peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 yang berisi tentang BPR diwajibkan 

untuk memberikan stimulus kepada debitur yang terdampak COVID-19. 

Stimulus yang dimaksud salah satunya berupa restrukturisasi kredit/ relaksasi 

kredit. Cara restrukturisasi kredit, antara lain dengan cara penurunan suku 

bunga; perpanjangan jangka waktu; pengurangan tunggakan pokok; 

pengurangan tunggakan bunga; penambahan fasilitas kredit/ pembiayaan; 

dan/atau konversi kredit/ pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. 

Kebijakan restrukturisasi kredit ini diberlakukan dalam jangka pendek yaitu 

kurang dari satu tahun. Pada masa restrukturisasi kredit nasabah diperbolehkan 

untuk membayar suku bunganya saja, bahkan ada beberapa bank yang 

memperbolehkan nasabahnya untuk tidak membayar sama sekali, sehingga 

saat restrukturisasi kredit ini berlaku pemasukan uang kas di bank berkurang. 
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Jika uang kas berkurang secara drastis maka dapat berpengaruh pada tingkat 

likuiditas bank pada masa restrukturisasi tersebut. Karena jumlah uang kas 

yang berkurang tidak akan mampu menutupi hutang jangka pendek bank, 

sehingga akan berpengaruh kemampuan likuiditas bank. BPR yang telah lama 

dikenal sebagai kreditur bagi pelaku UMKM tentu sangat terpukul dengan 

adanya kebijakan restrukturisasi kredit mengingat banyaknya pelaku UMKM 

yang mengajukan restrukturisasi kredit. Kebijakan restrukturisasi kredit ini 

tentu dapat mengancam kinerja dan likuiditas BPR. Kini BPR terus mencari 

cara guna menjaga kinerja dan likuiditasnya (Kumparan.com 2020).  

  Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajibannya ketika jatuh tempo (Kasmir 2012). Likuiditas pada umumnya 

mengenai posisi uang kas suatu perusahaan dan kemampuan untuk memenuhi 

kewajiban (membayar utang) yang jatuh tempo tepat pada waktunya. Apabila 

dikaitkan dengan lembaga perbankan, bisa diartikan kemampuan bank setiap 

waktu untuk membayar utang jangka pendeknya apabila tiba-tiba ditagih oleh 

nasabah atau pihak-pihak terkait (Kholiq & Rahmawati, 2020). Rasio likuiditas 

yang paling tepat digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas BPR sesuai 

dengan kegiatan usaha yang dijalankan BPR terdiri dari Cash Ratio, Quick 

Ratio, Current Ratio, Loan to Deposit Ratio, dan Loan to Aset Ratio. Masalah 

likuiditas perbankan dapat disebabkan oleh kredit macet. Jika kredit macet 

dibiarkan dan tidak ditangani dapat berpengaruh pada tingkat kesehatan bank. 

Kredit bermasalah akan membawa bank menghadapi resiko kredit akibat 

ketidakmampuan debitur dalam membayar kredit (Bidari & Nurviana,2020). 

Masalah kredit macet atau Non Performing Financing di masa pandemi 

COVID-19 sangat membahayakan likuiditas bank terutama bank yang berskala 

kecil atau bank yang hanya menghandalkan kegiatan usaha simpan pinjam 

seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 

  Fenomena penerapan kebijakan restrukturisasi kredit akibat peristiwa 

COVID-19 dianggap dapat mengancam tingkat kesehatan bank terutama 

likuiditas BPR. Likuiditas BPR dapat terancam ketika pendapatan yang 

diterima BPR menurun. Penerapan kebijakan restrukturisasi kredit bagi BPR 

meliputi penurunan suku bunga; perpanjangan jangka waktu; pengurangan 
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tunggakan pokok; pengurangan tunggakan bunga; penambahan fasilitas kredit/ 

pembiayaan; dan/atau konversi kredit/ pembiayaan menjadi penyertaan modal 

sementara. Apabila restrukturisasi kredit ini dilakukan secara besar-besaran 

atau jumlah nasabah yang mengajukan permohoan restrukturisasi kredit 

banyak, tentu hal ini berpengaruh terhadap tingkat pendapatan Bank. 

Pendapatan yang diterima Bank menurun sedangkan bank harus tetap 

membayar bunga deposan. 

 Penelitian ini memilih objek penelitian pada BPR yang ada di Gianyar, 

hal ini dikarenakan Gianyar merupakan salah satu kota di Bali yang 

menghandalkan sektor pariwisata sebagai pendapatan utama. Sebagai kota 

pariwisata masyarakat gianyar sebagian besar bekerja di sektor pariwisata dan 

UMKM. Dimasa pandemi ini tentu Gianyar sangat terdampak oleh keberadaan 

COVID-19, sebagian besar usaha UMKM tutup dan pekerja pariwisata banyak 

yang mengalami PHK karena hotel dan restoran ditutup akibat pandemi. 

Akibatnya banyak nasabah BPR di Gianyar yang mengajukan penangguhan 

kredit. Menurut data yang diperoleh dari OJK, perbandingan pendapatan BPR 

yang ada di Gianyar dari tahun 2019 hingga tahun 2020 rata-rata semua BPR 

mengalami penurunan. Berbeda dengan perbandingan pendapatan BPR yang 

ada di Kabupatn Badung antara sebelum dan sesudah penerapan kebijakan 

restrukturisasi kredit, rata-rata semua BPR mengalami kenaikan pendapatan. 

Dari 46 BPR yang masih listing di OJK periode 2019-2020 sebanyak 44 BPR 

mengalami peningkatan pendapatan sisanya hanya 2 BPR yang mengalami 

penurunan pendapatan (OJK 2020). Hal ini berbanding terbalik dengan 

keadaan BPR yang ada digianyar dimana kebanyakan BPR mengalami 

penurunan pendapatan setelah kebijakan restrukturisasi kredit. Berikut daftar 

pendapatan operasional BPR yang ada digianyar pada triwulan ke-3 tahun 2019 

sebelum diberlakukannya restrukturisasi kredit dan triwulan ke-3 tahun 2020 

setelah diberlakukannya restrukturisasi kredit. 
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Tabel 1. Daftar Pendapatan Operasional BPR di Gianyar 

NO Nama BPR 

Pendapatan Operasional 

Triwulan 

ke-3 2019 

(Rp) 

Triwulan 

ke-3 2020 

(Rp) 

1. BPR Angsa Sedanayoga 6.197.150 5.148.152 

2. BPR Artha Bali Jaya 17.498.747 16.113.693 

3. BPR Aruna Nirmaladuta 24.921.988 27.065.536 

4. BPR Bali Dewata 14.013.620 13.041.471 

5. BPR Baskara Dewata 1.928.812 2.423.910 

6. BPR Dewata Candradana 21.681.691 18.440.196 

7. BPR Eka Ayu Artha Bhuwana 11.045.307 10.482.877 

8. BPR Gianyar Parthasedana 12.555.127 10.924.597 

9. BPR Kencana Dewata Mahadhana 1.269.225 767.152 

10. BPR Krisna Yuna Dana 5.483.647 4.117.179 

11. BPR Mas Giri Wangi 3.711.677 5.339.259 

12. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri 3.862.392 3.104.300 

13. BPR Mulia Wacana 7.099.093 5.811.006 

14. BPR Naga 12.282.365 10.435.056 

15. BPR Nusamba Tegalalang 10.249.187 10.017.557 

16. BPR Puskusa Balidwipa 2.287.957 2.011.644 

17. BPR Raga Jayatama 2.568.530 2.591.043 

18. BPR Sadhu Artha 5.080.191 5.374.709 

19. BPR Sari Werdhi Sedana 8.344.073 8.663.033 

20. BPR Suadana 3.640.288 3.396.848 

21. BPR Sukawati Pancakanti 40.779.440 31.979.818 

22. BPR Suryajaya Ubud 9.136.268 6.080.249 

23. BPR Tish 11.268.609 7.689.826 

24. BPR Ulatidana Rahayu 8.756.286 7.011.584 

25. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) 13.904.432 12.601.451 

Sumber: data diolah 2020 
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 Dari tabel pendapatan diatas dapat diamati bahwa sebanyak 18 dari 25 

BPR mengalami penurunan pendapatan dari triwulan ke-3 tahun 2019 ke 

triwulan ke-3 tahun 2020 (OJK 2020). Jika dijumlahkan maka jumlah 

pendapatan BPR di Gianyar keseluruhan pada triwulan ke-3 tahun 2019 dan 

triwulan ke-3 tahun 2020 masing-masing adalah sebanyak Rp. 259.566.102., 

dan Rp. 230.632.146. dari jumlah keseluruhan pendapatan BPR tersebut dapat 

dilihat bahwa pendapatan BPR Sekabupaten Gianyar mengalami penurunan 

sebanyak  Rp. 28.933.956. Jika dirata-ratakan maka masing-masing BPR 

mengalami penurunan pendapatan sebanyak Rp. 1.157.358. Penurunan jumlah 

pendapatan ini tentu sangat berpengaruh bagi BPR terutama bagi BPR yang 

memiliki pendapatan kecil seperti BPR Kencana Dewata Mahadhana, dimana 

BPR ini hanya memperoleh pendapatan operasional sebanyak Rp. 1.269.225 di 

tahun 2019 dan mengalami penurunan menjadi Rp. 767.152 di tahun 2020. 

Namun dikutip dari pernyataan Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan 

Rakyat Indonesia (Perbarindo) Joko Suyanto menyatakan bahwa tingkat 

likuiditas BPR tidak hanya berasal dari angsuran saja, tetapi juga Dana Pihak 

Ketiga (DPK). Kebijakan restrukturisasi dinilai tidak akan mempengaruhi 

kondisi likuiditas BPR (Bisnis.com 2020). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Wakhidah, dkk (2019) mendapatkan 

hasil bahwa rasio likuiditas PT. Bank Negara Indonesia (Persero) sebelum dan 

sesudah menjadi pemenang Annual Report Award (ARA) 2017 mengalami 

perubahan nilai rata-rata rasio. Pada penelitian Panjaitan (2020) juga 

mendapatkan hasil yang sama yaitu terdapat perubahan nilai rasio likuiditas 

Bank BUMN di Indonesia sebelum dan sesudah diterapkannya Branchless 

Banking. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadinya suatu peristiwa atau 

penerapan kebijakan baru dapat berpengaruh terhdap tingkat likuiditas 

perusahaan perbankan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Adinda 

Ajeng, dkk (2020) menunjukan hasil yang berbeda yaitu tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan pada rasio likuiditas perbankan yang terdaftar di 

BEI sebelum dan sesudah pandemic COVID-19. 

 Berdasarkan  hasil penelitian terdahulu,  masih ditemukan  gap research 

atau perbedaan antara hasil penelitian yang satu dengan yang lainnya. Adapun 
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penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Puspita, dkk (2020) dengan judul Analisa Perpanjangan 

Restrukturisasi Kredit Terhadap Likuiditas Perbankan Sebelum dan Sesudah 

Pandemi COVID 19. Perbedaan mendasar yang membedakan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya menguji tingkat 

likuiditas menggunakan satu rasio saja yaitu Current Ratio. Sedangkan pada 

penelitian ini, peneliti menambahkan rasio yang digunakan untuk menguji 

tingkat likuiditas yaitu dengan menggunakan 5 rasio yang terdiri dari Cash 

Ratio, Quick Ratio, Current Ratio, Loan to Deposit Ratio, dan Loan to Aset 

Ratio. Kemudian pada penelitian Puspita, dkk (2020) melakukan penelitian 

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI sedangkan pada penelitian 

ini peneliti melakukan penelitian pada Bank Perkreditan Rakyat yang terdaftar 

di OJK. 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka 

peneliti tertarik untuk meneliti dan menguji kebijakan restrukturisasi kredit 

terhadap tingkat likuiditas Bank Perkreditan Rakyat dalam penelitian yang 

berjudul  Analisis Perbandingan Tingkat Likuiditas Bank Perkreditan Rakyat 

Sebelum Dan Sesudah Di Terapkannya Kebijakan Restrukturisasi Kredit 

Akibat Pandemi COVID-19 (Studi Pada BPR Sekabupaten Gianyar Yang 

Terdaftar Di OJK). 

 

 

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat ditetapkan identifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Kemunculan pandemi COVID-19 memeberikan dampak buruk bagi 

perekonomian Indonesia terutama bagi rumah tangga dan UMKM.  

2. Penerapan lockdown atau pembatasan social membuat kegiatan ekonomi 

berhenti, banyak UMKM terpaksa tutup dan orang-orang kehilangan 

pendapatannya, hal ini membuat masyarakat kesulitan untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari termasuk pembayaran kredit. 
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3. Pemerintah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit untuk semua 

bank yang ada di Indonesia tak terkecuali BPR. Melalui peraturan OJK 

No.11/POJK.03/2020 BPR diwajibkan untuk memberikan stimulus kepada 

debitur yang terdampak COVID-19, berupa penurunan suku bunga; 

perpanjangan jangka waktu; pengurangan tunggakan pokok; pengurangan 

tunggakan bunga; penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau 

konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara. 

4. Pemberlakuan Restrukturisasi kredit dapat berpengaruh pada kinerja dan 

likuiditas Bank, dengan diberlakukannya restrukturisasi kredit pendapatan 

bank akan berkurang sementara bank harus tetap membayar bunga deposan. 

5. BPR di Gianyar mengalami penurunan pendapatan setelah diberlakukannya 

restrukturisasi kredit. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan maka 

pembatasan masalah dalam penelitian ini berfokus pada perbandingan tingkat 

likuiditas Bank Perkreditan Rakyat sebelum dan sesudah diterapkannya 

kebijakan restrukturisasi kredit akibat pandemi COVID-19. Studi pada BPR 

Sekabupaten Gianyar yang terdaftar di OJK. Dengan menggunakan 5 rasio 

likuiditas yang terdiri dari Cash Ratio, Quick Ratio, Current Ratio, Loan to 

Deposit Ratio, dan Loan to Aset Ratio. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka 

dapat dirumuskan rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan rata-rata Cash Ratio Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR) sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan restrukturisasi Kredit? 

2. Apakah terdapat perbedaan rata-rata Quick Ratio Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR) sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan restrukturisasi Kredit? 

3. Apakah terdapat perbedaan rata-rata Current Ratio Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR) sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan restrukturisasi 

Kredit? 
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4. Apakah terdapat perbedaan rata-rata Loan to Deposit Ratio Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan 

restrukturisasi Kredit? 

5. Apakah terdapat perbedaan rata-rata Loan to Asset Ratio Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR) sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan restrukturisasi 

Kredit? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka 

tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata Cash Ratio Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan 

restrukturisasi kredit. 

2. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata Quick Ratio Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan 

restrukturisasi kredit. 

3. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata Current Ratio Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan 

restrukturisasi kredit. 

4. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata Loan to Deposit Ratio 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebelum dan sesudah diberlakukannya 

kebijakan restrukturisasi kredit. 

5. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata Loan to Asset Ratio 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebelum dan sesudah diberlakukannya 

kebijakan restrukturisasi kredit. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini dapat memperdalam wawasan dan pengetahuan penulis 

mengenai mata kuliah perbankan dan akuntansi keuangan. Selain itu hasil 

dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan oleh pihak 
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BPR serta para pengangpu kepentingan terkait dibidang kredit perbankan, 

sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan baru dalam pengambilan 

keputusan terkait dengan kebijakan kredit perbankan. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

 Dengan dilakukannya penelitian ini dapat memperdalam 

pemahaman penulis mengenai teori mata kuliah perbankan dan 

akuntansi keuangan yang telah didapat dibangku perkuliahan dengan 

mengimplementaikan langsung kedalam studi kasus yang terkait 

dengan mata kuliah tersebut. 

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi bagi 

universitas dibidang akuntansi perbankan sehigga dapat dijadikan 

sebagai acuan literature bagi penelitian berikutnya yang bersangkutan 

dengan kredit perbankan 

c. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

masyarakat megenai kebijakan kredit, sehingga dimasa yang akan 

datang dapat mengawasi segala bentuk  kebijakan yang diterapkan 

pemerintah. 


