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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Perbankan sebagai lembaga keuangan mempunyai peran aktif dalam 

suatu perekonomian bangsa. Perbankan menjadi sektor penting dalam 

menjembatani pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai 

dana sehingga dapat menggerakkan sektor riil. Perbankan di Indonesia 

mempunyai fungsi yang sangat strategis yaitu sebagai lembaga intermediasi, 

membantu kelancaran sistem pembayaran, dan menjadi sarana dalam 

pelaksanaan kebijakan moneter (www.bi.go.id, diakses 10 Desember 2012). 

Fungsi perbankan adalah lembaga intermediasi yang menghimpun dan 

menyalurkan dana dari masyarakat atau pihak ketiga (Masyud Ali, 2002:36). 

Untuk dapat menjalankan fungsi intermediasi dengan baik, maka perbankan 

harus menjaga kinerja keuangan yang dimiliki dengan baik. Apabila kinerja 

keuangan suatu bank baik, maka fungsi intermediasi akan berjalan secara 

maksimal. Hal ini dikarenakan bank sebagai lembaga yang menjembatani 

pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana dapat 

menjalankan fungsinya dengan baik untuk menggerakkan sektor-sektor 

kegiatan ekonomi.   

Salah satu parameter kinerja perbankan dapat dilihat dari sisi 

efisiensinya. Tetapi parameter efisiensi saja belum cukup untuk menjadi 

parameter kinerja suatu bank. Efisiensi suatu bank setidaknya harus diikuti 

dengan manajemen risiko yang baik, sehingga selain mendapatkan 
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profitabilitas yang maksimal, suatu bank juga dituntut untuk bisa 

mengendalikan risiko-risiko yang muncul. Hal ini dikarenakan sektor 

perbankan merupakan sektor yang penting dalam menunjang dan 

meningkatkan  perekonomian suatu bangsa (Ferry Prasetya dan Kanda 

Dientara, 2011:119). 

Tingginya ancaman risiko yang muncul akibat liberalisasi keuangan 

juga diperkuat oleh paparan Mishkin (2007) yang berpandangan bahwa 

liberalisasi keuangan telah mendorong aktivitas perbankan yang cenderung 

mengambil posisi risiko yang lebih tinggi. Bahkan pertumbuhan kredit 

mampu mencapai tingkat 15-30% per tahun, atau meningkat  dua kali lipat 

dari pertumbuhan kredit yang normal. Keadaan ini diperparah dengan 

kurangnya keahlian manajemen bank di negara berkembang dalam mengelola 

risiko, sehingga menyebabkan keterbukaan risiko yang semakin tinggi (Dias 

Satria, 2009:69). Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, dalam 

sektor perbankannya juga tidak lepas dari risiko tersebut. Apabila dihadapkan 

pada globalisasi keuangan risiko-risiko tersebut juga akan berpengaruh 

terhadap kondisi perekonomian. 

Globalisasi keuangan menyebabkan banyak bank-bank asing yang 

masuk ke negara berkembang. Menurut Miskhin dalam Dias Satria (2009:70) 

keuntungan masuknya bank asing di negara berkembang khususnya Indonesia 

dalam bentuk ketersediaan jasa keuangan dalam pasar domestik. Adanya 

bank asing cenderung less risk karena kemampuanya dalam manajemen 

risiko, sehingga mendorong terjadinya stabilitas keuangan dalam pasar 

domestik. Stabilitas keuangan mempunyai dua pengertian, pertama sistem 
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keuangan yang stabil yaitu sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap 

berbagai gangguan ekonomi sehingga tetap mampu melakukan fungsi 

intermediasi, melaksanakan pembayaran dan menyebar risiko secara baik 

(www.bi.go.id, diakses 10 Desember 2012). Kedua, stabilitas sistem 

keuangan adalah suatu kondisi pada saat mekanisme ekonomi dalam 

penetapan harga, alokasi dana dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik 

dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Ketidakstabilan sistem keuangan 

dapat dipicu oleh berbagai macam penyebab dan gejolak. Hal ini umumnya 

merupakan kombinasi antara kegagalan pasar, baik karena faktor struktural 

maupun perilaku. Kegagalan pasar dapat bersumber dari eksternal 

(internasional) dan internal (domestik).  

Pada tahun 1988 Bank for International Settlement (BIS) 

mengeluarkan suatu konsep kerangka permodalan yang lebih dikenal dengan 

the 1988 accord (Basel I). Sistem ini dibuat sebagai penerapan kerangka 

pengukuran bagi risiko kredit, dengan mensyaratkan standar modal minimum 

adalah 8%. Komite Basel merancang Basel I sebagai standar yang sederhana, 

mensyaratkan bank-bank untuk memisahkan eksposurnya kedalam kelas yang 

lebih luas, yang menggambarkan kesamaan tipe debitur. Sejalan dengan 

semakin berkembangnya produk-produk yang ada di dunia perbankan, BIS 

kembali menyempurnakan kerangka permodalan yang ada pada the 1988 

accord dengan mengeluarkan konsep permodalan baru yang lebih di kenal 

dengan Basel II. Basel II dibuat berdasarkan struktur dasar the 1988 accord  

yang memberikan kerangka perhitungan modal yang bersifat lebih sensitif 

terhadap risiko (risk sensitive) serta memberikan insentif terhadap 
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peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko di bank. Hal ini dicapai 

dengan cara penyesuaian persyaratan modal dengan risiko dari kerugian 

kredit dan juga dengan memperkenalkan perubahan perhitungan modal dari 

eksposur yang disebabkan oleh risiko dari kerugian akibat kegagalan 

operasional. 

Krisis ekonomi tahun 1997 menunjukkan bahwa industri perbankan 

nasional belum memiliki kelembagaan perbankan yang kokoh yang didukung 

dengan infrastruktur perbankan yang baik sehingga secara fundamental masih 

harus diperkuat untuk dapat mengatasi gejolak internal maupun eksternal. 

Belum kokohnya fundamental perbankan nasional merupakan tantangan 

bukan hanya bagi industri perbankan secara umum, tetapi juga bagi Bank 

Indonesia sebagai otoritas pengawasnya, maka dibentuklah Arsitektur 

Perbankan Indonesia (API). API mempunyai visi yaitu, mencapai suatu 

sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan 

sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi 

nasional. 

Risiko yang sering menyertai kegiatan dalam sistem keuangan yaitu 

risiko kredit, risiko likuiditas, risiko suku bunga, risiko reputasi, risiko 

kepatuhan, risiko modal, risiko pasar dan risiko operasional. Surat Edaran 

Bank Indonesia Nomor 13/29/DPNP Tanggal 9 Desember 2011 perihal 

Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum mengatur agar masing-

masing Bank menerapkan Manajemen Risiko sebagai upaya meningkatkan 

efektivitas prudential banking. Konsep Manajemen Risiko yang terintegrasi, 

diharapkan mampu memberikan suatu sort and quick report kepada Board of 
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Director guna mengetahui risk exposure yang dihadapi Bank secara 

keseluruhan. 

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko yang ditimbulkan oleh 

terjadinya perubahan atas tingkat suku bunga yang berpengaruh buruk 

terhadap pendapatan yang diterima atau pengeluaran baiya yang dikeluarkan 

oleh bank. Risiko nilai tukar merupakan risiko yang timbul akibat dari 

pergerakan nilai tukar mata uang berkenaan dengan terjadinya transaksi 

dalam bentuk valuta asing atau valas. Risiko pasar merupakan risiko yang 

berkaitan dengan terjadinya kerugian atas penanaman modal sebagai akibat 

dari terjadinya pergerakan harga pasar yang lebih buruk dibandingkan dengan 

berbagai alternatif penanaman investasi lainnya (Masyhud Ali, 2002:75). 

Risiko modal merupakan risiko yang berkaitan dengan keadaan pada 

saat bank tidak memiliki permodalan yang cukup untuk melaksanakan 

kegiatan operasional bank, termasuk apabila bank tidak memenuhi kewajiban 

pemenuhan modal minimum sebagaimana disyaratkan oleh otoritas moneter. 

Risiko likuiditas merupakan risiko disebabkan bank tidak mampu memenuhi 

kewajiban yang telah jatuh waktu. Risiko reputasi merupakan Risiko yang 

disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha 

bank atau persepsi negatif dari masyarakat terhadap bank. Risiko kepatuhan 

merupakan risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak 

melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang 

berlaku. Risiko operasional merupakan risiko karena ketidakcukupan dan atau 

tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau 

adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional bank. 
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Terakhir yaitu risiko kredit yang merupakan risiko yang paling 

signifikan dari semua risiko yang menyebabkan kerugian potensial  karena 

sesuai dengan fungsi utama bank yaitu sebagai lembaga intermediasi yang 

bertugas menghimpun dana dari masyarakat  dan menyalurkan dana yang ada 

dalam bentuk kredit. Kredit merupakan kegiatan usaha yang mendominasi 

pengalokasian dana bank. Penggunaan dana untuk penyaluran kredit 

mencapai 70%-80% dari volume usaha bank (Dahlan Siamat, 2004:165). 

Rasio Non performing Loan (NPL) merupakan rasio yang 

merefleksikan tinggi atau rendahnya kredit bermasalah yang ada dalam sistem 

perbankan. Non Performing Loan merupakan risiko yang dihadapi oleh bank 

dalam rangka meningkatkan portfolio kredit (Masyud Ali, 2001:71). Untuk 

dapat membuat kinerja keuangan bank tetap berada pada kondisi yang sehat 

menurut Bank Indonesia  posisi NPL maksimum 5 %. Apabila suatu bank 

mempunyai tingkat Non Performing Loan lebih dari 5%, hal ini 

mengindikasikan bahwa bank tersebut tidak dapat mengatasi masalah risiko 

kredit bermasalah dengan baik. 

Selain dilihat dari tingkat penyaluran kredit yang diberikan, bank juga 

harus memperhatikan tingkat kecukupan modal yang ada untuk 

memaksimalkan sumber daya yang ada. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

merefleksikan aktivitas keuangan bank, di satu sisi juga tingginya tingkat 

CAR menunjukkan adanya iddle fund yang harus ditahan karena 

menunjukkan tingkat risiko yang semakin tinggi juga. CAR merupakan 

bagian regulasi yang diberlakukan oleh Bank Sentral sebagai buffer 

perbankan dalam mengantisipasi kemungkinan risiko akibat aktivitas yang 
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dilakukan oleh bank termasuk aktivitas penyaluran kredit (Dias Satria, 

2009:8). 

Semakin besar modal yang dimiliki bank akan semakin meningkatkan 

kepercayaan dikalangan investor maupun nasabah. Dengan besarnya tingkat 

kepercayaan nasabah akan menghindarkan bank dari kondisi bermasalah. 

Nasabah maupun investor akan memberikan kepercayaan yang tinggi dengan 

menanamkan investasi di bank tersebut sehingga peluang mengalami kondisi 

bermasalah menjadi rendah seiring dengan besarnya kepercayaan nasabah 

terhadap bank. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Asim Abdullah, et al.(2012) 

yang menganalisis credit risk management  antara bank domestik dan luar 

negeri di Pakistan, ditemukan bahwa ukuran bank (Bank Size) dengan tingkat 

risiko kredit mempunyai hubungan yang positif dan signifikan pada bank 

domestik, sedangkan pada bank luar negeri mempunyai hubungan yang 

positif tetapi tidak signifikan. Selain itu, penelitian yang dilakukan Mauliman 

D Hadad, dkk (2004) menghasilkan penemuan bahwa bank asing secara 

khusus lebih fokus menjadi bank yang melakukan aktivitas yang 

menghasilkan fee (fee based income), sehingga kurang berperan dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bank asing kurang sensitif 

terhadap perubahan sinyal kondisi domestik dibandingkan bank campuran 

dan bank domestik karena relatif tergantung pada dana kantor pusat, serta 

memiliki tingkat volatilitas yang tinggi dalam penyaluran kredit dan 

cenderung kontraktif pada periode paska krisis. 
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Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Soedarmono dan 

A. Prasetyantoko (2008) yang meneliti tentang perbedaan implikasi risiko 

perbankan berdasarkan peraturan permodalan dalam meminimalkan tingkat 

risiko industri perbankan di Indonesia menemukan bahwa  LDR dan NPL 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap risiko bisnis bank, 

sedangkan CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko bisnis 

bank. 

Penelitian yang dilakukan oleh Erlina Dwi Syafitri (2011) bertujuan 

untuk menganalisis tentang pengaruh variabel CAR, NPL, LDR, NIM dan 

ukuran perusahaan (SIZE) terhadap risiko bisnis pada bank umum go public 

dan bank umum non go public, menemukan bahwa variabel-variabel tersebut 

secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap risiko bisnis bank 

umum yang go public. Sedangkan pada bank umum non go public hanya 

variabel CAR, LDR, NIM dan ukuran perusahaan yang berpengaruh secara 

simultan terhadap risiko bisnis bank. Hasil uji chow, menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan pada CAR, NPL, LDR, NIM, dan SIZE 

antara bank umum go public dan bank umum non go public terhadap risiko 

bisnis perbankan.  

Sedangkan penelitian Gustin Tanggulungan (2011) yang bertujuan 

untuk mengetahui perbandingan kinerja bank pemerintah  dan bank swasta di 

Indonesia berdasarkan rasio CAMEL menemukan bahwa kinerja kedua bank 

tersebut tidak berbeda secara signifikan. Perbandingan rasio yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu CAR, bad debt rasio (BDR). Cadangan Kerugian 

Penurunan Nilai (CAD), ROA, BOPO dan LDR. Penelitian tersebut 
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bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspita Sari Handayani 

(2005) yang melakukan penelitian tentang perbandingan kinerja bank 

nasional, bank campuran dan bank asing menemukan bahwa variabel asset  

quality dan LDR pada masing-masing bank tersebut berbeda. Sedangkan 

variabel CAR, NPM dan ROA terdapat perbedaan pada masing-masing bank. 

Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa bank asing tidak lebih unggul 

daripada bank nasional dilihat dari rasio-rasio keuangan yang digunakan. 

Perkembangan penyaluran kredit perbankan di Indonesia pada tahun 

2009 penyaluran kredit mencapai Rp 1.437,93 triliun, pada tahun 2010 

penyaluran kredit perbankan naik menjadi Rp 1 .765,84 triliun dan pada tahun 

2011, penyaluran kredit perbankan mencapai Rp 2.200,09 triliun. Kredit 

merupakan kegiatan bank yang berisiko tinggi. Semakin besar penyaluran 

kredit dan aktivitas lain perbankan per tahunnya, secara langsung akan 

berdampak terhadap risiko kredit bank yang besar, seperti risiko atas kredit 

bermasalah yang berpeluang menyebabkan bank mengalami kerugian 

(www.bi.go.id, diakses tanggal 10 Desember 2012).  

Pertumbuhan kredit di Indonesia didominasi oleh kredit produktif 

yakni Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI). Kredit investasi 

tumbuh signifikan sebesar 33,21% dibandingkan pertumbuhan tahun 2009 

dan 2010 yang hanya tumbuh masing-masing sebesar 16,43% dan 16,98%. 

Pertumbuhan kredit investasi tersebut tidak terlepas dari membaiknya kondisi 

perekonomian nasional dan ekspektasi positif dari para investor terkait 

investmentgrade yang diberikan oleh lembaga pemeringkat Fitch Rating 

kepada Indonesia pada bulan Desember 2011. Membaiknya perekonomian 
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Indonesia juga berdampak pada peningkatan aktifitas dunia usaha sehingga 

Kredit Modal Kerja yang memiliki pangsa terbesar dalam portofolio kredit 

nasional tumbuh sebesar 21,41%. Sementara itu, untuk kredit konsumsi 

tumbuh 24,21% yang ditujukan untuk kredit kepemilikan rumah (KPR), 

kendaraan bermotor, kartu kredit dan kredit multiguna. 

(www.infobanknews.com, diakses 20 Desember 2012). 

Menurut Laporan Pengawasan Perbankan 2011 yang diterbitkan Bank 

Indonesia, total aset perbankan tumbuh sebesar 21,4% (yoy) menjadi 

Rp3.708,6 triliun, salah satunya didorong oleh kenaikan kredit hingga 24,5% 

(yoy). Selain dipengaruhi oleh kondisi perekonomian Indonesia yang 

kondusif, pesatnya pertumbuhan kredit juga tidak terlepas dari kebijakan Giro 

Wajib Minimum Loan to Deposit Ratio (GWM LDR) Bank Indonesia yang 

efektif berlaku sejak Maret 2011. Kebijakan GWM LDR adalah kebijakan 

dari Bank Indonesia yang berfungsi untuk mendorong fungsi intermediasi 

perbankan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian (prudential banking) 

dengan menetapkan batas minimum penyaluran kredit yang diberikan. 

Dengan kebijakan GWM LDR tersebut, LDR perbankan ditetapkan dalam 

suatu kisaran yang dipandang mampu mendorong fungsi intermediasi 

perbankan namun tetap menjaga prinsip kehati-hatian. LDR bank umum yang 

pada akhir tahun 2010 tercatat sebesar 75,2%, kemudian mulai bergerak ke 

kisaran yang telah ditetapkan dalam ketentuan GWM LDR sehingga menjadi 

78,8% pada akhir tahun 2011. Dari sisi ketahanan keuangan, sekalipun terjadi 

ekspansi kredit yang cukup tinggi, perbankan (bank umum) berhasil 

mempertahankan kecukupan permodalan di level 16,0% . 

http://www.infobanknews.com/
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Penelitian ini fokus pada variabel yang dibandingkan adalah tingkat 

kredit yang disalurkan oleh bank (LDR), tingkat kredit bermasalah (NPL), 

tingkat kecukupan modal (CAR) dan ukuran bank (Bank Size). Dalam 

menyalurkan dana yang dihimpum dari masyarakat kepada pihak yang 

memerlukannya dalam bentuk kredit dapat dilihat dari tingkat Loan To 

Deposit Ratio (LDR). Bank Indonesia menetapkan bahwa maksimum LDR 

yang diperkenankan adalah sebesar 85%-110%. 

Apabila teori maupun hasil penelitian terdahulu dikaitkan dengan 

realita yang ada di sektor perbankan Indonesia pada saat ini, maka tampak 

adanya suatu permasalahan. Permasalahan yang muncul adalah tidak semua 

Bank Asing yang ada di negara berkembang lebih baik dalam mengelola 

risiko yang dihadapi terutama risiko kredit daripada Bank Umum. Hal ini 

dapat ditinjau dari rasio-rasio keuangan yang dijadikan indikator untuk 

melihat dan mengukur risiko kredit dalam perbankan. 

Berdasarkan dari penjelasan serta hasil penelitian terdahulu yang 

sudah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan untuk membuktikan 

kebenaran tentang adanya teori bahwa bank asing mempunyai risiko yang 

lebih rendah daripada Bank Umum Swasta Nasional (BUSN).  Dari 

pertimbangan tersebut, maka perlu dilakukan sebuah penelitian yang berjudul 

” PERBEDAAN RISIKO KREDIT BANK UMUM SWASTA 

NASIONAL DEVISA (BUSN) DAN BANK ASING YANG GO PUBLIC 

DI INDONESIA”. 
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Dengan dilakukannya penelitian ini, identifikasi dan analisis 

manajemen risiko kredit sangat penting dan berguna sebagai salah satu input 

alternatif dalam perumusan strategi tata kelola risiko kredit. Selain itu, 

penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dalam menganalisis risiko kredit 

pada perbankan khususnya pada Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) dan 

Bank Asing yang ada di Indonesia. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Penelitian ini memiliki batasan masalah untuk mendapatkan 

pembahasan yang fokus. Adapun batasan masalah yang ada adalah : 

1. Pembahasan masalah manajemen risiko perbankan pada penelitian ini 

lebih berfokus pada manajemen risiko kredit pada perbankan. Hal ini 

dikarenakan kredit merupakan kegiatan usaha yang mendominasi 

pengalokasian dana bank dan tingkat penyaluran kredit mencapai 

70%-80% dari volume usaha bank.  

2. Risiko perbankan yang dimaksud adalah analisis risiko kredit yang 

bersifat re-active yang lebih menekankan pada penilaian CAMELS 

(Capital, Assets, Management, Equity, Liquidity and Sensitivity to 

Market), sehingga penilaian yang dilakukan untuk menilai risiko 

kredit berdasarkan pada beberapa rasio CAMELS.  
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan batasan penelitian, maka permasalahan 

yang akan diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat perbedaan tingkat risiko kredit perbankan antara Bank 

Asing dan Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) yang ada di Indonesia, 

ditinjau dari tingkat penyaluran kredit (LDR), tingkat kredit bermasalah 

(NPL), tingkat kecukupan modal (CAR) dan ukuran bank (Bank Size)? 

2. Apakah Bank Asing mempunyai risiko kredit yang lebih rendah 

dibandingkan dengan Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) ditinjau dari 

tingkat penyaluran kredit (LDR), tingkat kredit bermasalah (NPL), tingkat 

kecukupan modal (CAR) dan ukuran bank (Bank Size)? 

 

1.4 Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan  penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan tingkat risiko kredit  

perbankan antara Bank Asing dan Bank Umum Swasta Nasional 

(BUSN) yang ada di Indonesia ditinjau dari tingkat penyaluran kredit 

(LDR), tingkat kredit bermasalah (NPL), tingkat kecukupan modal 

(CAR) dan ukuran bank (Bank Size) 

2. Untuk mengetahui di antara Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) dan 

Bank Asing tersebut yang lebih less risk atau memiliki risiko kredit 

yang lebih rendah. 
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1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi Akademisi 

Memberikan tambahan informasi dan pemahaman lebih mendalam 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kredit pada Bank 

Umum Swasta Nasional (BUSN) dan bank asing yang ada di 

Indonesia.  Selain itu, bagi peneliti juga dapat memperdalam teori-

teori yang sudah diajarkan pada kegiatan perkuliahan serta menjadi 

literatur tambahan dalam analisis studi kasus berikutnya. 

2. Bagi Manajemen Bank 

Memberikan informasi mengenai variabel-variabel yang bisa 

mengindikasikan tingkat risiko kredit dari suatu bank sehingga dapat 

dijadikan suatu tambahan informasi serta pertimbangan dalam 

menyusun kebijakan atau pengambilan keputusan ditengah iklim 

kompetisi yang semakin ketat. 

3. Bagi para pelaku ekonomi 

Khususnya di bidang keuangan dan perbankan dapat digunakan 

sebagai bahan tambahan informasi serta pertimbangan dalam 

menentukan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap tingkat 

risiko kredit pada Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) dan bank 

asing yang ada di Indonesia. 


