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1.1 Latar Belakang Penelitian 

Setelah krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia yang dimulai 

pada tahun 1997. Dalam situs (www.imf.org) pemerintah terpaksa mengetuk pintu 

IMF dan meminta bantuan keuangan yang disertai dengan paket-paket program 

pemulihan di sektor ekonomi dan keuangan. Salah satu agenda terpenting dalam 

program pemulihan ekonomi tersebut adalah program pemulihan dan rehabilitasi 

sektor industri perbankan yang pada saat itu mengalami keterpurukan. Program 

pemulihan di sektor perbankan  tersebut diikuti dengan penutupan beberapa bank 

nasional serta pengalihan secara besar-besaran  kredit bermasalah dari bank-bank ke 

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang pendiriannya di 

rekomendasikan oleh IMF yang khusus untuk merehabilitasi bank-bank yang sakit. 

Menurut Taswan (2006: 6) Bank merupakan salah satu lembaga yang 

berperan sebagai perantara keuangan (Financial Intermediary) antara pihak yang 

memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, juga sebagai lembaga yang 

berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Falsafah penting yang mendasari 

kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Tantangan yang akan dihadapi 

dunia perbankan antara harus meningkatkan efisiensi operasionalnya, melalui 

peningkatan pelayanan dan mengatasi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi 

profitabilitas pada suatu bank. 

Ada beberapa macam rasio yang sering di gunakan oleh berbagai lembaga 

keuangan maupun instansi terkait dalam menghitung tingkat profitabilitas bank, salah 

satunya yaitu Return On Assets (ROA), dalam hal ini bank menggunakan rasio ROA 

karena rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank untuk 

memperoleh laba secara keseluruhan. Adapun pengertian ROA menurut Lukman 
 

 



 

Dendawijaya (2003: 120) Return On Assets (ROA) adalah : “Rasio yang mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset 

(kekayaan) yang dipunyai perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk 

mendanai asset tersebut”. 

Return On Assets (ROA) umumnya menggambarkan perputaran aktiva diukur 

dari volume penyaluran kredit. Semakin besar rasio ini maka akan semakin baik, hal 

ini berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan memperoleh laba. Tinggi atau 

rendahnya Return On Assets mengindikasikan profit yang di dapat oleh bank yang 

bersangkutan selama periode tertentu. Semakin tinggi Return On Assets berarti 

kinerja  bank tersebut  semakin baik, demikian sebaliknya semakin rendah Return On 

Assets berarti kinerja bank tersebut buruk. 

Dalam Santy (2007) rendahnya Return On Assets (ROA) dapat diakibatkan 

karena dana yang berhasil dihimpun cukup besar namun bank belum mampu 

melakukan penyaluran dana tersebut secara optimal dan bisa juga karena 

dipengaruhinya  oleh Non Performing Loan (NPL) yang tinggi karena ada dana  

PPAP  yang digunakan untuk menutup kerugian piutang yang akan mengurangi 

income perusahaan. Sedangkan tingginya Return On Assets (ROA) berarti income 

before tax meningkat karena dipengaruhi oleh Non Performing Loan yang rendah, 

menyebabkan dana PPAP yang digunakan untuk menutup kerugian piutang 

berkurang. Masalah lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya tinggi atau 

rendahnya Return On Assets yaitu dari pendapatan bank yang berasal dari kegiatan-

kegiatan seperti  giro, deposit berjangka, tabungan  dll. 

Penulis dalam penelitian ini lebih fokus pada Non Performing Loan sebagai 

salah satu masalah yang terjadi di bank. Sebagian  bank-bank yang ditutup atau di 

bekukan merupakan bank-bank yang memiliki kredit bermasalah (Non Performing 

Loan) yang cukup memprihatinkan, yang mengakibatkan ketidak percayaan terhadap 

perbankan oleh para deposan, baik lokal maupun asing. PSAK No.31 (Revisi 2000) 

menyebutkan bahwa kredit Non Performing Loan (NPL) pada umumnya merupakan 

 

 



 

kredit pembayaran angsuran pokok dan atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih 

setelah jatuh tempo, atau kredit pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. 

Menurut Taswan (2006: 54) Penyebab kredit bermasalah bisa saja dari 

faktor nasabah debitur itu sendiri misalnya akibat kurangnya pengetahuan bisnis yang 

dibiayai bank, terjadinya mismanagement, konflik keluarga atau mungkin nasabah 

debitur memang sejak awal berniat menipu bank. Walaupun itu faktor nasabah namun 

demikian analisis kredit dan anggota komite audit tetap dianggap gagal mendeteksi 

faktor tersebut bila terjadi kredit bermasalah sehingga harus bertanggung jawab. 

Menurut Taswan (2006: 188) Apabila bank-bank mampu menekan ratio Non 

Performing Loan dibawah 5%, maka potensi keuntungan yang akan diperoleh akan 

semakin besar karena bank-bank akan menghemat uang yang akan diperlukan untuk 

membentuk cadangan kerugian kredit bermasalah atau Penyisihan Penghapusan 

Aktiva Produktif (PPAP). PPAP Semakin kecil  yang harus dibentuk oleh bank-bank, 

menyebabkan laba usaha yang diperoleh menjadi semakin besar sehingga kinerja 

bank secara keseluruhan akan membaik. Yang dilakukan oleh (http://www.upi 

pasca.com) Tingginya NPL secara langsung akan menyebabkan turunnya kualitas 

assets pada neraca perbankan, disamping bertambahnya beban perbankan untuk 

menyisihkan dananya sebagai dana cadangan penghapusan kredit macet. 

Ada beberapa cara atau kombinasi untuk menurunkan besaran Non 

Performing Loan menurut Krisna Wijaya (2002: 2) yaitu : 

1. Menurunkan jumlah outstanding kredit bermasalah, yaitu memperbaiki 

kolektibilitas kelompok kredit yang tadinya bermasalah menjadi kredit 

golongan lancar. 

a. merestrukturisasi  atau penjadwalan ulang (rescheduling) hanya dapat 

dilakukan apabila proyek yang dibiayai debitur masih memiliki 

prospek yang baik. 
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b. Write off terhadap kredit bermasalah berimbas pada penurunan modal 

bank memperbesar penyebutnya dengan cara melakukan ekspansi 

kredit atau surat berharga  

c. Mengalihkan atau menjual kredit kepada pihak lain dengan diskon 

besar. Bank harus membentuk cadangan untuk menutup kerugian bank 

dari penjualan kredit dengan diskon besar tersebut”. 

  Cara-cara untuk menurunkan Non Performing Loan tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan Return On Assets dan dapat memperbaiki tingkat kepercayan 

masyarakat atau nasabah dan para deposan baik lokal maupun asing.  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis bermaksud 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Non Performing Loan 

Terhadap Tingkat Return On Assets Bank”. Penelitian akan dilakukan pada dua belas  

bank Devisa yang terdaftar di BEI.   

 

1.2 Indentifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, indentifikasi masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

Apakah tingkat Non performing Loan berpengaruh terhadap  tingkat 

Return On Asset  pada bank di Indonesia. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dan tujuan penlitian ini adalah menganalisis dan menjelaskan 

pengaruh Non Performing Loan terhadap Return On Asset. Sementara tujuan yang 

ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

Untuk menginvestigasi pengaruh tingkat Non Performing Loan terhadap 

tingkat Return On Asset bank. 

 

 

 

 



 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi : 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan tentang 

pengaruh dari tingkat Non Performing Loan terhadap tingkat Return On 

Asset bank, sehingga diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai 

kesesuaian antara teori yang ada dengan fakta yang terjadi dilapangan. 

1. Praktis  

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk melihat seberapa besar 

pengaruh Non Performing Loan terhadap Return On Asset bank. 

2. Teoritis 

Sebagai tambahan referensi untuk penelitian lebih lanjut bagi peneliti 

lain dengan Non Performing Loan. 

b. Bagi Perusahaan 

Untuk memberikan masukan bagi dunia perbankan bagaimana Non 

Performing Loan dapat mempengaruhi kinerja bank dan tingkat kesehatan 

bank tersebut, dan juga pengaruhnya terhadap tingkat Return On Asset 

bank. 

c. Bagi Investor  

Sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi terutama di 

sektor perbankan. 

d. Bagi Pihak lainnya 

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya 

dan bahan referensi tambahan dalam penelitian dibidang lainnya. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Penyaluran kredit merupakan aktivitas pokok bank karena dengan 

menyalurkan kredit kepada debitur, bank dapat memperoleh bunga yang merupakan 

 

 



 

sumber utama pendapatan bank. Oleh karena itu, pemberian kredit harus dapat 

dikelola  dengan baik yang didukung oleh sistem pengawasan dan pengendalian yang 

memadai untuk dapat mengatasi resiko kredit yang timbul. Selain itu prinsip Prudent 

harus selalu diperhatikan untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah. 

Pengertian kredit menurut UU Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 pasal 1 

tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 : 

“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara 
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk 
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 
bunga.” 
 
 Kegiatan pemberian kredit yang dilaksanakan oleh bank sangat erat kaitannya 

dengan aspek kualitas, profitabilitas dan aspek lain terutama yang berhubungan 

dengan prinsip kehati-hatian yang harus dilakukan. Meskipun kepada perbankan telah 

diberikan kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri, namun Bank Indonesia selalu 

menekankan kepada bank agar dalam menyusun rencana kerja tahunan senantiasa  

berpedoman pada prinsip kehati-hatian terutama dalam pemberian kredit, dimana 

pemberian kredit kepada sektor-sektor yang beresiko tinggi dan bersifat konsumtif 

agar ditekan dan pertumbuhannnya tidak pertumbuhan total kredit masing-masing 

bank. Selain itu juga disarankan agar dalam pemberian kredit dilakukan diversifikasi 

sehingga tidak terkonsentrasi pada jenis penggunaan sektor ekonomi dan grup 

tertentu.  

Menurut Kasmir (2003: 44) Pada umumnya Non Performing Loan terjadi 

setelah melalui proses yang pada setiap tahapannya selalu memberikan tanda dari 

suatu indikasi yang bila tidak segera diatasi masalahnya dapat berkembang menjadi 

kronis. Indikasi dari suatu kredit yang menjurus bermasalah hanya dapat diketahui 

apabila bank melaksanakan “Early Detection” yaitu deteksi dini melalui pengawasan 

kredit dan penilaian ulang kredit. PSAK No. 31 (Revisi 2000) menyebutkan bahwa 

kredit Non Performing pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran 

 

 



 

pokok dan atau bunganya telah lewat sembilan puluh hari atau lebih setelah jatuh 

tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat  waktu sangat diragukan. 

Menurut Krisna  Wijaya (2002: 2) dipaparkan mengenai pengertian Non 

Performing Loan, adalah sebagai berikut : 

“Non Performing Loan adalah perbandingan antara kredit bermasalah 
dengan total kredit pada suatu bank. Semakin tinggi Non Performing 
loan suatu bank menunjukan kredit yang bermasalah pada bank tersebut 
ada pada jumlah yang relatif besar terhadap kredit yang disalurkan” 
 

Non Performing Loan (NPL) =  100% X 
LoanTotal
Debt Bad  

Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Hal ini 

terlihat pada perhitungan tingkat produktivitasnya, yang dituangkan dalam rumus 

ROE (Return on Equity) dan ROA (Return on Asset). Jika kredit tidak lancar maka 

rentabilitasnya menjadi kecil. Tingkat profitabilitas menurut Lukman Dendawijaya 

(2004: 85) dapat diukur menggunakan analisis rentabilitas. Istilah lain dalam analisis 

rentabilitas adalah analisis income statement, rasio profitabilitas, analisis profitabilitas 

usaha, dan analisis kegiatan usaha. Rasio rentabilitas dapat diperoleh melalui 

pembagian antara laba bersih dengan modal sendiri, laba bersih dengan total asset, 

pendapatan operasi dengan total aktiva, laba sebelum pajak dengan total aktiva dan 

lain-lain. Untuk itu bank harus seoptimal mungkin meningkatkan profitabilitasnya. 

Return On Asset (ROA) = %100 X 
AssetTotal

Tax Before Income  

 

 

 Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas bank menurut 

Dahlan Siamat (2001: 78) adalah jumlah modal, kualitas kredit yang diberikan dan 

pengembaliannya, perpencaran bunga bank, management pengalokasian dana dalam 

aktiva likuid, efisiensi dalam menekan biaya operasional serta mobilitas dana 

masyarakat dalam memperoleh sumber dana yang murah. Pengawasan bank 

Indonesia terhadap operasional perbankan sehari-hari telah cukup memadai. Menurut 

 



 

Kasmir (2001: 58) Kebijakan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap 

perbankan bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat pemilik dana serta 

menjaga kelangsungan usaha bank sebagai lembaga kepercayaan dan sebagai 

lembaga intermediasi. Pengawasan tersebut dilaksanakan baik secara tidak langsung 

(off-site supervision) maupun secara langsung (on-site examination)  Pengawasan 

tidak langsung dilakukan Bank Indonesia dengan meneliti, menganalisis, serta 

mengevaluasi laporan-laporan yang disampaikan oleh suatu bank dengan tujuan 

untuk mengetahui apakah bank telah melaksanakan ketentuan perbankan sekaligus 

untuk menilai kinerja perbankan. Pengawasan langsung dilakukan dalam bentuk 

pemeriksaan langsung pada bank yang bersangkutan yang diikuti dengan tindakan-

tindakan perbaikan.  

Bank merupakan lembaga yang hanya dapat berfungsi apabila mendapatkan 

kepercayaan masyarakat khususnya pemilik dana. Krisis perbankan yang terjadi di 

Indonesia sesungguhnya berawal dari krisis kepercayaan tersebut. Likuidasi beberapa 

bank pada akhir tahun 1997 telah menyebabkan timbulnya keraguan masyarakat 

pemilik dana akan keamanan menyimpan dana di bank. Keraguan ini ditambah denga 

rumors negatif tentang bank yang selanjutnya memicu terjadinya rush (penarikan 

dana oleh masyarakat yang sangat besar) , yang akhirnya menyebabkan kesulitan 

likuiditas perbankan yang ditandai dengan menurunnya dana pihak ketiga yang dapat 

dihimpun perbankan.  

Masa-masa krisis telah menyebabkan persoalan besar bagi bank. Melemahnya 

nilai tukar rupiah mengakibatkan banyak perusahaan skala besar yang menjadi 

debitur bank mengalami kebangkrutan dan tidak dapat lagi mengembalikan kredit 

yang mereka terima (peningkatan non performing loan). Menurut Mudrajat 

Kuncoro Suhardjono (2002: 469) Tingginya kredit macet yang berarti 

memburuknya Kualitas Aktiva Produktif (KAP) perbankan menurunnya kemampuan 

perbankan untuk menghasilkan laba, atau dengan kata lain terjadi permasalahan 

rentabilitas. Non Performing Loan yang ada pada suatu perusahaan (di.Bank) akan 

 

 



 

berpengaruh langsung terhadap PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) 

dimana semakin tinggi tingkat Non Performing Loan yang terjadi maka akan semakin 

besar pula tingkat PPAP yang dibentuk, sehingga jika terjadi demikian (Non 

Performing Loan tinggi) maka nilai likuiditas aktiva tersebut dengan sendirinya akan 

menurun jika nilai PPAP yang terbentuk semakin besar. 

 

1.5.1 Review Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini mengacu pada skripsi salah satu Mahasiswa Universitas 

Widyatama yang bernama Sarita pada tahun 2007 dengan objek penelitian pada 16 

bank yang mempublikasikan laporan keuangannya di internet dengan judul sripsi 

“Pengaruh  tingkat Non Performing loan dan Capital Adequacy Ratio terhadap 

Profitabilitas bank”. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis antara 

lain ,penelitian terdahulu menganalisis apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari 

Capital Adequacy Ratio (CAR) atau kecukupan penyediaan modal minimum suatu 

bank terhadap tingkat keuntungan bank, sedangkan penulis akan meneliti dari sisi 

tingkat non performing loan atau aktiva produktif bank, yaitu banyaknya kredit 

bermasalah pada suatu bank akan mempengaruhi tingkat keuntungan bank. Untuk 

mengetahui keuntungan dilakukan analisis profitabilitas, indikatornya adalah Return 

On Assets (ROA).  

 

1.5.2 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka penulis menarik hipotesis 

sebagai berikut “Tingkat Non Performing Loan Berpengaruh Terhadap Tingkat 

Return on Assets Bank.” 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 1.1  

Bagan Kerangka Pemikiran 
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1.6 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode asosiatif dengan 

pendekatan survei. Data penelitian yang di peroleh tersebut diolah, dianalisis secara 

kuantitatif serta diproses lebih lanjut dengan alat bantu berupa dasar-dasar teori yang 

dipelajari sebelumnya sehingga dapat memperjelas gambaran mengenai objek yang 

diteliti dan kemudian dari hasil tersebut ditarik kesimpulan.menurut Sugiyono  

(2004: 86) menjelaskan : 

 ”penelitian asosiatif adalah suatu pertanyaan yang menunjukan dugaan 

tentang hubungan antara dua variabel atau lebih”. 

 

 

 

 

 



 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi : 

a. Pengumpulan Data Sekunder 

Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data sekunder yang 

diperoleh melalui situs internet (www.jsx.co.id) yaitu berupa informasi bank-

bank go public yang listing di BEI. Penelitian ini dilakukan cara 

mengumpulkan, mempelajari, serta menelaah data-datasekunder yang 

berhubungan. 

 

b. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan 

penelitian ini, dengan cara membaca, mempelajari dan mendalami buku-buku, 

majalah-majalah, literatur-literatur ilimiah yang mendukung secara teoritis 

dalam penyusunan skripsi ini. 
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1.6.1 Operasionalisasi Variabel 

 

Tabel 1.1 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Indikator Skala 

Pengukuran 

Variabel independen 

(X) non perfopming 

loan 

Rasio kredit bermasah 

dihitung dengan 

membandingkan antara 

bad debt dengan total 

loan. 

Rasio 

Variabel dependen 

(Y) return on assets 

bank. 

Return on assets 

dihitung dengan 

membandingkan antara 

income before tax 

dengan total assets. 

Rasio 

 

1.6.2 Rancangan Pengujian  Hipotesis 

Hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya 

pengaruh variable independent (X) terhadap variable dependen (Y). 

Hipotesis null (Ho) menyatakan tidak adanya pengaruh dari variabel 

independen terhadap variabel dependen. Sedangkan hipotesis alternatif  (Ha) adalah 

hipotesis tandingan yang merupakan hipotesis yang diajukan oleh penulis yaitu 

adanya pengaruh signifikan diantara variabel yang diuji. 

 

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara non performing loan 

(NPL)  terhadap tingkat return on assets (ROA) bank. 

 

 



 

Ha       : Terdapat pengaruh signifikan antara non performing loan (NPL) terhadap 

tingkat return on assets (ROA) bank. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian berdasarkan data-data yang di peroleh dari pojok BEJ Universitas 

Widyatama. Adapun waktu penelitian di laksanakan sejak bulan September sampai   

Juli 2009. 

 

 


