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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perbankan mempunyai peran yang sangat vital dalam pencapaian tujuan 

nasional yang berkaitan dalam peningkatan dan pemerataan taraf hidup 

masyarakat serta menunjang berjalanya roda perekonomian mengingat fungsinya 

sebagai lembaga intermediasi, penyelenggara transaksi pembayaran, serta alat 

tranmisi kebijakan moneter. Industri perbankan memegang peranan penting bagi 

pembangunan ekonomi sebagai financial intermediary atau perantara pihak yang 

kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana sesuai dengan Undang-

Undang N0.10 Tahun 1998 (Pasal 1) tentang perbankan bahwa: 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 
kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 
hidup rakyat banyak.” 
 
Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali dalam berbagai alternatif investasi. Sehubungan dengan 

fungsi penghimpunan dana ini, bank sering pula disebut lembaga kepercayaan. 

Sejalan dengan karakteristik usahanya tersebut, maka bank merupakan suatu 

segmen usaha yang kegiatannya banyak diatur oleh pemerintah (Siamat, 2005).  

Tujuan fundamental bisnis perbankan adalah memperoleh keuntungan 

optimal dengan jalan memberikan layanan jasa keuangan kepada masyarakat. 

Bagi pemilik saham menanamkan modalnya pada bank bertujuan untuk 

memperoleh penghasilan berupa deviden atau mendapatkan keuntungan dari 

peningkatan harga saham yang dimiliki (Kuncoro dan Suhardjono, 2002).  
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Kinerja keuangan bank merupakan suatu gambaran kondisi keuangan bank 

pada suatu periode tertentu, baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun 

penyaluran dananya. Penilaian terhadap kinerja bank dilakukan melalui analisis 

terhadap laporan keuangannya. Laporan keuangan perusahaan merupakan salah 

satu sumber informasi yang penting di samping informasi lain seperti informasi 

industri, kondisi perekonomian, pangsa pasar perusahaan, kualitas manajemen, 

dan lainnya (Hanafi dan Halim, 2007). Termasuk kinerja keuangan bank dapat 

dilihat dari laporan keuangan bank. Laporan keuangan bank menunjukan kondisi 

keuangan bank secara keseluruhan. Laporan ini juga menunjukan kinerja 

manajemen bank selama satu periode. Agar informasi keuangan yang diperoleh 

dari laporan keuangan dapat bermanfaat untuk mengukur kondisi keuangan maka 

perlu dilakukan analisis rasio keuangan (Kasmir, 2008). 

Penting bagi bank untuk senantiasa menjaga kinerja dengan baik, ukuran 

dari prestasi yang dicapai dapat dilihat dari profitabilitasnya. Bank perlu menjaga 

tingkat profitabilitas yang tinggi, mampu membagikan deviden dengan baik, 

prospek usaha yang selalu berkembang, dan dapat memenuhi ketentuan prudential 

banking regulation dengan baik (Kuncoro dan Suhardjono, 2002).  

Profitabilitas merupakan Kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (Sartono, 

2008). Profitabilitas yang digunakan adalah ROA karena dapat memperhitungkan 

kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva yang dimilikinya untuk 

menghasilkan income. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula 

tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank 

tersebut dari segi penggunaan aset (Dendawijaya, 2009). Apabila ROA meningkat 
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berarti profitabilitas perusahaan meningkat sehingga dampak akhirnya adalah 

peningkatan profitabilitas (Husnan, 2004). 

Tingkat kesehatan bank adalah penilaian atas suatu kondisi laporan 

keuangan bank pada periode dan saat tertentu sesuai dengan standar Bank 

Indonesia (Riyadi, 2004). Untuk menilai kesehatan suatu bank dapat diukur 

dengan berbagai metode. Penilaian kesehatan akan berpengaruh terhadap 

kemampuan bank dan loyalitas nasabah terhadap bank yang bersangkutan. Alat 

untuk mengukur kesehatan bank antara lain dengan analisis aspek aset dan 

likuiditas. Aspek-aspek tersebut kemudian dinilai dengan menggunakan rasio 

keuangan sehingga dapat menilai kondisi keuangan perusahaan perbankan 

(Kasmir, 2008). Aspek aset dinilai dengan Non Performing Loan (NPL), 

sedangkan aspek likuiditas meliputi Loan to Deposit Ratio (LDR). 

Masalah yang sering dihadapi bisnis perbankan adalah adanya persaingan 

tajam yang tidak seimbang yang dapat menimbulkan ketidakefisienan manajemen 

yang berakibat pada munculnya kredit bermasalah yang dapat menimbulkan 

penurunan laba. Pemberian kredit yang dilakukakn oleh bank mengandung resiko 

yaitu berupa tidak lancarnya pembayaran kredit atau dengan kata lain disebut 

kredit bermasalah (Non Performing Loan), sehingga akan mempengaruhi kinerja 

bank (Restiyana, 2011). Menurut Rivai (2007) Non Performing Loan  adalah 

kredit yang mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajibannya terhadap 

bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan/atau pembayaran 

bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang berangkutan.  
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Peningkatan Non Performing Loan yang dialami perbankan juga akan 

mengakibatkan tersendatnya penyaluran kredit. Kredit bermasalah akan 

mempengaruhi permodalan yang juga dapat menyebabkan bank mengalami 

masalah likuiditas. Pertumbuhan kredit yang belum optimal tercermin dari angka-

angka Loan to Deposit Ratio. Menurut Riyadi (2006) Loan to Deposit Ratio 

adalah perbandingan antara total kredit yang diberikan dengan total Dana Pihak 

Ketiga (DPK) yang dapat dihimpun oleh bank.  

LDR merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi 

kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi. Kewajiban tersebut berupa call 

money yang harus dipenuhi pada saat adanya kewajiban kliring, dimana 

pemenuhannya dilakukan dari aktiva lancar yang dimiliki perusahaan (Sudarini, 

2005). 

Berdasarkan informasi Bank Indonesia yang dikutip Senin 28 Oktober 

2013 dari artikel ekonomi pada media cetak Investor Daily yang berjudul 

“Kenaikan NPL dan Biaya Dana Hambat Laba Bank BTN”, menyebutkan bahwa 

pertumbuhan laba bersih PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang hanya 

sebesar 2,54 persen dari Rp.1,02 triliun menjadi Rp.1,05 triliun. Lambatnya 

pertumbuhan laba turut dipicu oleh dua hal yaitu kenaikan biaya dana serta rasio 

kredit bermasalah. Perseroan mencatat, NPL gross meningkat 3,68 persen menjadi 

4,88 persen dan NPL net naik dari 2,51 persen menjadi 3,81 persen. Menurut 

direktur keuangan dan treasury BTN Saut Pardede menjelaskan bahwa kenaikan 

NPL dimulai sejak akhir Desember 2012 tekanan NPL meningkat menjadi 4,09 

persen, angka itu menigkat menjadi 4,63 persen pada Juni 2013, kemudian 4,92 
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persen pada Juli 2013, Sedangkan puncaknya yaitu 5,21 persen pada Agustus 

2013. 

Masalah yang terjadi pada Bank Tabungan Negara tersebut diatas 

menunjukan bahwa hal yang menghambat perolehan laba Bank Tabungan Negara 

dikarenakan tingginya jumlah kredit bermasalah. Hal tersebut tentunya akan 

mempengaruhi juga likuiditas permodalan bank dalam menyalurkan kredit 

dikarenakan tingginya jumlah kredit bermasalah. 

Beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelunya seperti 

yang dilakukan oleh Sunarto (2013) yang meneliti mengenai pengaruh Non 

Performing Loan terhadap Return On Asset. Hasil penelitianya menunjukan 

bahwa Non Performing Loan berpengaruh terhadap Return On Asset. Selain itu 

penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu dan Sari (2011) yang meneliti mengenai 

analisis tingkat Kecukupan Modal dan Loan To Deposit ratio terhadap 

Profitabilitas. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa CAR dan LDR berpengaruh 

terhadap ROA. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk 

melakukan pnelitian lebih lanjut dengan judul penelitian yang akan diajukan 

adalah : 

“Pengaruh Non Performing Loan dan Loan to Deposit Ratio Terhadap 

Profitabilitas Bank” 

(Studi Empiris pada Perbankan Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek 

IndonesiaPeriode 2008-2012) 
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1.2 Identifikasi Masalah 

berdasarkan latar belakang penelitian di atas, masalah yang akan 

diidentifikasi dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah Non Performing Loan berpengaruh secara parsial terhadap 

profitabilitas pada perbankan konvensional ? 

2. Apakah Loan to Deposit Ratio berpengaruh secara parsial terhadap 

profitabilitas pada perbankan konvensional ? 

3. Apakah Non Performing Loan dan Loan to Deposit Ratio berpengaruh 

secara simultan terhadap profitabilitas pada perbankan konvensional ? 

 
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh data, 

mempelajari, menganalisi dan menarik kesimpulan untuk memperoleh bukti 

empiris mengenai pengaruh Non Performing Loan dan Loan to Deposit Ratio 

terhadap profitabilitas bank. 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui: 

1. Untuk mengetahui apakah Non Performing Loan berpengaruh secara 

parsial terhadap profitabilitas pada perbankan konvensional. 

2. Untuk mengetahui apakah Loan to Deposit Ratio berpengaruh secara 

parsial terhadap profitabilitas pada perbankan konvensional. 



7 
 

3. Untuk mengetahui apakah Non Performing Loan dan Loan to Deposit 

Ratio berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas pada perbankan 

konvensional. 

 
1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh Non 

Performing Loan dan Loan to Deposit Ratio terhadap Profitabilitas Bank. 

2. Bagi pihak perbankan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk merencanakan 

pengelolaan dana dalam rangka meningkatkan laba pada periode 

mendatang. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi 

untukpenelitian selanjutnya secara luas dan mendalam yang 

berkaitandengan kinerja keuangan. 

 
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan diteliti 

dalam skripsi ini, maka penulis berencana untuk melaksanakan penelitian dengan 

mengambil sampel pada perusahaan-perusahaan perbankan konvensional yang 

mempublikasikan laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia. Adapun waktu 

penelitian dilakukan sejak bulan November 2013. 


