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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sejak tahun 2007 hingga 2010 proporsi jumlah bank gagal dari jumlah 

bank yang ditetapkan dalam pengawasan khusus cenderung meningkat sesuai 

dengan Laporan Tahunan Lembaga Penjamin Simpanan tahun 2010 hingga 31 

bank dan sebanyak 10 bank di antaranya dilikuidasi pada tahun 2010. Ke 31 bank 

yang dilikuidasi tersebut merupakan BPR. 

Resiko terbesar yang dapat mengakibatkan dilikuidasinya suatu bank 

adalah resiko kredit yang dikenal dengan kredit bermasalah. Kredit bermasalah 

merupakan hal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank karena dapat 

menimbulkan kerugian dan tidak menghasilkan bunga dan penghasilan lainnya 

sehingga akan mengganggu kegiatan operasional perbankan terutama dalam hal 

kecukupan likuiditas. Hal-hal yang mengakibatkan terjadinya kredit macet dalam 

perbankan di Indonesia diantaranya dikarenakan oleh kelalaian pihak internal 

bank maupun pihak debitur diantaranya karakter peminjam yang kurang baik, 

pinjaman yang diberikan tidak memenuhi kriteria dasar pemberian kredit, 

portofolio kredit disaat industry sedang lesu atau daya beli masyarakat sedang 

turun, Loan Structuring yang tidak tepat, skill dari account officer yang belum 

memadai, adanya penyimpangan/ tidak lengkapnya dokumen kredit, dan 

kurangnya pengawasan (lack of supervision).  

Kredit adalah salah satu produk perbankan yang merupakan piutang bagi 

Bank. Pengertian kredit menurut pasal 1 ayat 11 UU no.10 tahun 1998 tentang 

perbankan kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

Berdasarkan tujuan penggunaannya kredit dibagi menjadi Kredit Investasi, Kredit 

Modal Kerja, dan Kredit Konsumtif. Kredit Investasi adalah kredit yang biasanya 

digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru 



2 

 

dimana pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lama. Kredit Modal Kerja 

adalah kredit yang diperlukan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang 

habis dalam satu siklus usaha dan merupakan kredit jangka pendek dengan jangka 

waktu maksimal 1 tahun. Sedangkan Kredit Konsumtif adalah kredit yang 

digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. 

Kredit sangat berperan dalam pembangunan perekonomian di Indonesia, 

karena melaui kredit ini perusahaan dapat menjalankan usahanya secara 

berkesinambungan dan membantu perusahaan untuk dapat membayar semua 

kewajiban tepat pada waktunya, namun tidak semua kredit yang diajukan akan di 

setujui, karena bank akan menempuh prosedur perkreditan yang sehat, termasuk 

prosedur persetujuan kredit, prosedur dokumentasi dan administrasi kredit serta 

prosedur pengawasan kredit. Terkadang tidak semua kredit yang diberikan kepada 

nasabah dapat tertagih pada waktunya tetapi ada juga kredit yang tidak lancar 

pelunasannya atau dapat digolongkan kepada kredit macet atau kredit bermasalah. 

Penting bagi bank untuk senantiasa menjaga kinerja dengan baik, terutama 

menjaga tingkat profitabilitas yang tinggi, mampu membagikan deviden dengan 

baik, prospek usaha yang selalu berkembang, dan dapat memenuhi ketentuan 

prudential banking regulation dengan baik (Mudrajad dan Suhardjono, 2002),  

Perkebangan penyaluran kredit yang terjadi pada perbankan di Indonesia 

setiap tahunnya mengalami peningkatan, idealnya hal ini akan mengakibatkan 

nilai kredit menjadi semakin besar dan kemungkinan kredit bermasalah pun akan 

meningkat. Apabila terjadi peningkatan terhadap kredit bermasalah, maka secara 

tidak langsung akan menghambat terbentuknya pendapatan bunga yang 

seharusnya diterima dan akan mengganggu kegiatan operasional perbankan, selain 

itu beban Pencadangan Piutang Aktiva Produktif pun akan meningkat seiring 

dengan meningkatnya kredit bermasalah, sehingga laba bank pun akan berkurang.     

Bagi perbankan tujuan penyaluran kredit diantaranya untuk memperoleh 

pendapatan bank dari bunga kredit, dan memanfaatkan dan memproduktifkan 

dana-dana yang berasal dari Tabungan, Deposito, dan Giro, sehingga apabila 

terjadi kredit bermasalah pada suatu bank maka akan berdampak terhadap 

profitabilitas bank dikarenakan pendapatan bunga dari kredit bermasalah tidak 
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dapat diperoleh, selain itu pokok dari kredit bermasalah yang tidak dapat tertagih 

akan mempengaruhi tingkat likuiditas bank penyalur kredit sehingga bank sulit 

untuk menyediakan dana untuk kegiatan operasional bank. 

Agar dampak negatif yang diakibatkan oleh kredit bermasalah tidak 

mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi pihak Bank, maka kredit 

bermasalah menurut Lukman Dendawijaya (2003) dapat diselesaikan dengan cara 

melakukan Reschedulling, Reconditioning, Restructuring, dan Liquidation bagi 

kredit yang bermasalah.  

Apabila upaya penyelamatan kredit mengalami kendala, maka bank dapat 

melakukan upaya selanjutnya yaitu penghapusan kredit macet. Upaya ini 

dilakukan agar tingkat rasio kredit bermasalah (rasio NPL) berkurang/turun, 

sehingga akan berpengaruh terhadap kesehatan bank. Menurut Sutalaksana (2008) 

Tujuan utama penghapusbukuan kredit macet terutama adalah untuk memperbaiki 

kondisi kualitas aktiva produktif bank-bank. Namun dalam penerapannya masih 

dianggap terdapat berbagai permasalahan, khususnya menyangkut ketentuan 

perpajakan, ketentuan rahasia bank dan berbagai permasalahan yang dihadapi 

bank-bank terutama bank yang telah go public. 

Menurut Jusuf (2005) Dalam Analisis Laporan Keuangan  Net profit 

margin menunjukkan sejauh mana perusahaan termasuk bank mengelola 

bisnisnya, dan mengindikasikan dua hal yaitu pengendalian biaya dan volume 

bisnis dan semakin tinggi NPM maka semakin efektif suatu perusahaan dalam 

menjalankan operasinya. Dengan adanya kredit bermasalah dan penghapusan 

kredit macet, peneliti ingin mengetahui sejauh mana kedua komponen yang dapat 

mempengaruhi kesehatan bank itu berpengaruh terhadap Net Profit Margin. 

Pada penelitian sebelumnya dengan judul Analisis Kredit Bermasalah 

terhadap Pendapatan Bunga Pada PT. Bank Jabar Kantor Pusat Bandung, Sri 

Dewi Anggadini (2010) berkesimpulan bahwa Kredit bermasalah berpengaruh 

secara positif terhadap Pendapatan Bunga dimana apabila jumlah kredit 

bermasalah meningkat, maka pendapatan bunga yang diperoleh pun meningkat. 

Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan teori Lukman (2005) yang 

menyatakan bahwa Implikasi bagi pihak bank akibat dari timbulnya kredit 
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bermasalah dapat berupa hilangnya kesempatan untuk memperoleh income 

(pendapatan) dari kredit yang diberikan. Hal ini diakibatkan karena sampel 

penelitian yang dipilih peneliti berada dalam kondisi NPL (Non Performing Loan) 

dibawah batas maksimal yang telah ditentukan Bank Indonesia yaitu 5%. Oleh 

karena itu untuk membuktikan kondisi yang sebenarnya, peneliti memilih sampel 

penelitian pada bank yang pernah mengalami kredit bermasalah dari tahun 2008-

2011 sehingga terlihat pengaruh yang sebenarnya di saat terjadinya kredit 

bermasalah pada suatu bank. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul :  

“Pengaruh Kredit Bermasalah (NPL) dan Penghapusan Kredit Macet 

Terhadap Net Profit Margin (studi kasus pada Bank Umum yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia)” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian di atas maka penulis 

mengidentifikasikan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengaruh Kredit Bermasalah (NPL) terhadap Net Profit 

Margin.  

2. Bagaimanakah pengaruh Penghapusan Kredit Macet terhadap Net Profit 

Margin.  

3. Bagaimanakah pengaruh Kredit Bermasalah (NPL) dan Penghapusan 

Kredit Macet secara bersama-sama terhadap Net Profit Margin.  

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh informasi dan 

mengumpulkan data-data mengenai permasalahan yang akan dibahas dan untuk 

memberikan gambaran tentang pengaruh Kredit Bermasalah (NPL) dan 

Penghapusan Kredit terhadap Net Profit Margin pada bank yang listing di Bursa 

Efek Indonesia. 
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Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh Kredit Bermasalah (NPL) 

terhadap Net Profit Margin.  

2. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh Penghapusan Kredit Macet 

terhadap Net Profit Margin.  

3. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh Kredit Bermasalah (NPL) dan 

Penghapusan Kredit Macet secara bersama-sama terhadap Net Profit 

Margin.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis berharap hasil penelitian ini 

dapat berguna bagi : 

1. Bagi Penulis  

Selain menjadi bahan dalam penyusunan skripsi, penelitian ini diharapkan 

dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis serta sebagai pembanding  

antara teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan pelaksanaan 

peraktek di lapangan dan sebagai salah satu syarat kelulusan pada program 

studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai gambaran bagi perusahaan 

dalam meminimalisir kredit bermasalah dan pertimbangan dalam melakukan 

Penghapusan Kredit Bermasalah. 

3. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan 

maupun referensi dalam penelitian selanjutnya dan dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan. 
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1.5 Kerangka Pemikiran 

Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga 

perantara keuangan (Financial Intermediaries), yang menyalurkan dana dari 

pihak yang berlebihan dana (idle fund surplus unit) kepada pihak yang 

membutuhkan dana (deficit unit) dalam bentuk kredit/pembiayaan pada waktu 

yang di tentukan. Karena bank sangat berperan dalam mendorong pertumbuhan 

sektor riil dan merupakan salah satu sumber pendanaan dalam pembangunan 

pemerintah, maka bank dalam melakukan kegiatannya masih di atur oleh 

pemerintah dengan adanya Bank Indonesia.  

Seperti yang telah diutarakan bahwa bank merupakan suatu badan usaha, 

maka tujuan utama perbankan serupa dengan badan usaha lain yaitu untuk 

memperoleh laba. Besarnya laba yang  dicapai menjadi ukuran sukses tidaknya 

suatu bank. Secara umum laba dapat diperoleh dari seluruh penghasilan dikurangi 

dengan biaya.  

Pendapatan bunga dari kredit yang disalurkan kepada masyarakat 

merupakan salah satu instrumen dari penghasilan/pendapatan bank dalam 

menambah laba, selain itu bank pun membeli dana dari masyarakat yang 

kemudian disalurkan melalui tabungan, deposito, giro atau produk pendanaan 

lainnya dengan membayar harga berupa bunga/bagi hasil untuk menarik minat 

nasabah yang kemudian akan menjadi faktor pengurang laba.  

Kredit merupakan produk primadona bagi perbankan dikarenakan kredit 

merupakan salah satu produk yang paling efektif dalam memperoleh pendapatan 

baik melalui bunga juga provisi yang harus dibayar oleh debitur untuk 

memperoleh sejumlah uang dari bank. Tetapi dibalik keuntungan yang besar 

tersebut, kredit pun memiliki risiko yang tidak kalah besar, yaitu risiko kredit. 

Risiko kredit merupakan risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam 

yang tidak dapat dan atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar 

kembali dana yang dipinjamkannya pada saat jatuh tempo atau sesudahnya yang 

disebut juga dengan Kredit bermasalah.  

Kredit bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan 

akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar 
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kemampuan kendali debitur. Penyebab terjadinya kredit bermasalah dapat 

diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya diakibatkan oleh faktor internal 

berupa penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan yang tidak sesuai 

dengan pedoman dan tatacara pemberian kredit, juga dapat bersumber dari faktor 

eksternal seperti musibah atau bencana atau terjadinya kegagalan usaha debitur. 

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 7/3/DDPNP 

tahun 2005 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum membagi 

kriteria kolektibilitas kredit atas lima golongan, yaitu : 

a. Kredit digolongkan lancar jika pembayarannya tepat waktu, perkembangan 

rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai perjanjian. 

b. Kredit digolongkan dalam perhatian khusus jika terdapat tunggakan 

pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari. 

c. Kredit digolongkan kurang lancar jika terdapat tunggakan pembayaran pokok 

dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai 120 hari. 

d. Kredit digolongkan diragukan jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan 

atau bunga yang telah melampaui 120 hari sampai 180. 

e. Kredit digolongkan macet jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan 

atau bunga yang telah melampaui 180 hari. 

 Saat terjadi kredit bermasalah, pada tahap awal bank akan melakukan 

upaya penyelamatan kredit terhadap portofolio kredit yang tergolong kredit 

bermasalah (kredit kurang lancar, kredit diragukan, kredit macet). Upaya 

penyelamatan kredit dilakukan bank dengan menggunakan tiga cara secara 

berurutan yaitu:  

a. Penjadwalan kembali (rescheduling), 

b. Persyaratan kembali (reconditioning), 

c. Penataan kembali (restructuring atau restnikturisasi) 

Apabila upaya penyelamatan kredit tidak berhasil maka akan dilakukan upaya 

penghapusan kredit bagi portofolio kredit yang benar-benar tidak dapat 

diselamatkan. 

Semakin besar jumlah kredit bermasalah, maka semakin besar pula 

Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif yang akan dibentuk oleh bank, yang 
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bersumber dari laba operasional bank. Maka dengan kata lain semakin besar 

pencadangan kredit yang dibentuk, maka akan semakin besar pula biaya 

pencadangan kredit bermasalah yang akan terbentuk juga akan berdampak 

terhadap perolehan laba bank secara keseluruhan. Sehingga untuk menekan 

jumlah kredit bermasalah tersebut Bank Indonesia memperbolehkan bank umum 

untuk melakukan write off atau penghapusan kredit yang tergolong dalam kualitas 

kredit Macet dan tidak dapat di selamatkan. 

Penghapusan kredit terdiri atas dua tahap yaitu: Hapus Buku 

(Penghapusan Bersyarat) dan Hapus Tagih (Penghapusan Mutlak). Hapus tagih 

pada umumnya baru dilakukan oleh pihak bank jika portofolio kredit macet (bad 

credit) tersebut sudah sangat sulit untuk ditagih atau karena biaya penagihannya 

sangat besar. Salah satu tujuan utama penghapusbukuan kredit macet adalah untuk 

memperbaiki kondisi kualitas aktiva produktif bank-bank. Walaupun dilakukan 

penghapusan kredit, penagihan atas kredit bermasalah tersebut masih tetap 

dilakukan. 

Dalam kegiatan operasionalnya bank membayar sejumlah harga berupa 

bunga/bagi hasil untuk menarik minat nasabah sehingga nasabah ingin 

menyimpan sejumlah dana yang kemudian akan digunakan oleh bank untuk 

penyaluran kredit dengan harapan mendapatkan pengembalian berupa bunga. 

Apabila terjadi kredit bermasalah maka pendapatan bunga yang di harapkan akan 

terhambat sedangkan biaya yang harus dikeluarkan oleh bank yang berupa biaya 

bunga harus tetap dibayarkan, maka dalam kondisi seperti ini perbankan akan 

mengalami kerugian karena biaya yang di keluarkan lebih besar daripada 

pendapatan yang diperoleh. Selain itu pokok pinjaman pun akan mengalami 

keterlambatan pengembalian sehingga akan menjadi resiko likuiditas bagi bank 

yang memiliki kredit bermasalah dimana nasabah sulit mengambil dana miliknya 

dikarenakan tidak terdapat ketersediaan dana di bank yang diakibatkan karena 

belum kembalinya pokok pinjaman yang berasal dari simpanan nasabah. 

Net Profit Margin merupakan salah satu rasio yang dapat digunakan untuk 

mengukur kesehatan suatu bank, karena kegiatan manajemen suatu bank yang 

mencakup manajemen umum, manajemen risiko, dan kepatuhan bank pada 
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akhirnya akan mempengaruhi dan bermuara pada perolehan laba. Net Profit 

Margin dalam perbankan diukur dengan membandingkan Net Income dengan 

Operational Income dimana Net Income merupakan laba bersih setelah pajak 

sedangkan Operational Income merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan 

operasional bank.  

Laba merupakan selisih lebih antara pendapatan dan beban yang timbul 

dalam kegiatan utama atau sampingan di perusahaan selama satu periode, dengan 

kata lain segala bentuk biaya maupun pendapatan menjadi faktor penambah atau 

pengurang laba. Pada saat terjadi kredit bermasalah, bank diwajibkan untuk 

membentuk biaya pencadangan kredit bermasalah yang kemudian akan 

berpengaruh terhadap semakin besarnya biaya sehingga akan mengurangi 

perolehan laba juga akan berpengaruh terhadap Net Profit Margin. Untuk 

menekan besarnya pencadangan yang akan di bentuk, bank dapat melakukan 

pengajuan penghapusan kredit macet. Yang kemudian akan berdampak pada 

berkurangnya jumlah kredit bermasalah (Non Performing Loan) sehingga jumlah 

biaya pencadangan kredit bermasalah pun akan menjadi semakin kecil dan 

pengeluaran biaya pencadangan kredit bermasalah pun tidak akan terlalu besar 

sehingga akan meningkatkan nilai Net Profit Margin.    

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, penulis mencoba merumuskan 

hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian ini adalah Kredit 
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Bermasalah dan Penghapusan Kredit berpengaruh terhadap Net Profit Margin 

pada bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

1.6 Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif, 

yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi 

objek sesuai dengan apa adanya. Dengan metode deskriptif, penelitian 

memungkinkan untuk melakukan hubungan antar variabel, menguji hipotesis, 

mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan teori yang memiliki validitas 

universal, selain itu penelitian deskriptif juga merupakan penelitian, dimana 

pengumpulan data untuk mengetes pertanyaan penelitian atau hipotesis yang 

berkaitan dengan keadan dan kejadian sekarang. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan untuk memperoleh di Bursa Efek Indonesia atau 

pojok BEI dan sumber-sumber lain yang ada kaitannya dengan penelitian yang 

dimulai dari bulan Maret 2012 sampai dengan selesai.  


