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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kebijakan–kebijakan pemerintah dalam bidang perbankan antara lain adalah

paket deregulasi Tahun 1983, paket kebijakan 27 Oktober 1988, paket kebijakan 25

Maret 1989, Paket Kebijakan 29 Januari Tahun 1990 dan paket deregulasi perbankan 29

Mei 1993. Kebijakan pemerintah tentang deregulasi bidang perbankan ini dilihat dari

satu sisi memang mampu menghasilkan banyak kemajuan antara lain pada sisi jumlah

bank yang beroperasi. Jika pada tahun 1987 jumlah bank yang beroperasi hanya 111

bank dan bertambah mencapai titik tertinggi pada Tahun 1995 dengan 240 bank. Namun

sejak terjadinya krisis ekonomi yang menghantam Indonesia, pada bulan Maret 1999

pemerintah melakukan kebijakan reformasi perbankan dengan melakukan 38 penutupan

bank, pengambilalihan 7 bank, rekapitulasi 9 bank, dan menginstruksi 73 bank untuk

mempertahankan operasi tanpa mengikuti program rekapitulasi sehingga pada Tahun

2001 bank yang tersisa berjumlah 151 bank.

Keadaan ini membuktikan bahwa perbankan Indonesia tidak memiliki fondasi

yang kuat sehingga ketika terjadi masalah likuiditas dan solvabilitas perbankan

kesulitan untuk mengatasinya, dengan kata lain perbankan Indonesia rapuh. Adapun

masalah–masalah yang dihadapi perbankan Indonesia adalah sebagai berikut :

1 Non Performing Loan yaitu jumlah kredit bermasalah yang meningkat tajam

yang mengakibatkan bank harus menyediakan cadangan penghapusan utang

yang cukup besar sehingga kemampuan memberikan kredit menjadi terbatas.

2 Likuiditas yaitu masalah tingginya mobilitas dana masyarakat sehingga bank

melakukan rangsangan dengan suku bunga yang tinggi agar dana dapat

terhimpun kembali.

3 Negative Spread yakni kondisi dimana biaya dana lebih besar dari tingkat suku

bunga pinjaman.

Krisis global yang terjadi saat ini mempengaruhi perbankan nasional dalam

menjaga posisi kreditnya supaya lancar dan mempengaruhi kemampuan menghasilkan
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pendapatan serta pengembalian pinjaman dari nasabah. Pemerintah dan Bank Indonesia

harus mengambil langkah–langkah antisipasi seperti :

o Stabilitas kurs.

o Penjaminan simpanan.

o Pengawasan capital outflow.

o Informasi yang jelas, benar, dan cepat.

o Pertauran–peraturan baru untuk mengantisipasi gejolak penarikan dana besar–

besaran.

Jika tidak akan menimbulkan ketidakpercayaan deposan baik dalam dan luar

negeri untuk menanamkan investasinya, akibat yang terjadi adalah capital flight atau

pelarian modal ke luar negeri oleh para investor. Laporan keuangan perbankan sangat

buruk dengan adanya negative net income dan kewajiban penyediaan modal minimum

(Capital Adequacy Ratio–CAR) yang tidak terpenuhi. Implikasi dari ketentuan tersebut

adalah bank memiliki batasan dalam melakukan ekspansi kredit yang ditunjukan oleh

Loan to Deposit Ratio (LDR). Batasan dalam melakukan ekspansi kredit akan

menyebabkan pertumbuhan bank tersebut semakin melambat, sehingga bank harus

memiliki modal yang memadai untuk melakukan ekspansi usaha yang mengakibatkan

tambahan aktiva. Hal ini dimungkinkan terjadi dikarenakan adanya risiko–risiko yang

dihadapi oleh perbankan seperti : risiko kredit, risiko mismatch, risiki modal dan risiko

bunga.

Menurut Iskandar (2008:6) :

“ Risiko kredit merupakan terjadinya kegagalan debitur dalam usahanya, karena tidak

mencapai sasaran dan tujuan kredit ”.

“ Risiko mismatch adalah terganggunya likuiditas karena penarikan oleh deposan,

penempatan dana, atau placement yang tidak cermat, serta penarikan atas komitmen dan

sebagainya ”.

“ Risiko modal pada dasarnya fungsi modal adalah untuk menjaga keamanan kreditur

dalam penentuan limit kredit, pangsa pasar, dan mutu aset. Apabila kekurangan modal

untuk kepentingan diatas, maka tertutuplah kemungkinan untuk mengisi peluang bisnis

yang terbuka “.
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“ Risiko bunga adalah terganggunya likuiditas karena kekeliruan strategi dalam

memupuk kemampuan likuiditas dan kemampuan profitabilitas, sehingga terdorong

untuk menggunakan dana mahal “.

Dilihat dari struktur aset bank, kredit atau pinjaman merupakan aktiva produktif

terbesar sehingga pendapatan bunga yang diperoleh bank dari penyaluran kredit ini

merupakan pendapatan terbesar yang diperoleh bank, tetapi karena sumber dana utama

yang digunakan untuk membiayai penyaluran kredit tersebut berasal dana pihak ketiga,

maka besarnya pendapatan bunga tersebut akan diikuti pula dengan besarnya beban

bunga yang harus dibayar kepada nasabah. Oleh karena itu pihak bank harus dapat

menentukan besarnya tingkat bunga yang paling efektif sehingga kredit yang disalurkan

dapat menghasilkan laba yang optimal. Dilihat dari kondisi perbankan era krisis

ekonomi yang diawali keterpurukan nilai tukar rupiah mengakibatkan suku bunga dan

kredit berkurang. Akibat kenaikan suku bunga tersebut bank–bank menanggung interest

margin yang negatif.

Untuk mengurangi tingginya risiko yang dihadapi perbankan dalam penyaluran

pinjaman yang diberikan dibandingkan dengan besarnya modal sendiri dan dana pihak

ketiga yang berhasil dihimpun bank, berdasarkan ketentuan yang sedang berlangsung

dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/5/BPPP tanggal 29 mei 1993,

besarnya LDR ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 85%-110%.

Dari uraian diatas terlihat bahwa bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya terutama dalam pemberian pinjaman
harus tetap memperhatikan kecukupan modal yang dimilikinya, sehingga bank tidak secara sembarangan melakukan ekspansi
pinjaman hanya untuk memperoleh laba yang besar, juga agar tidak terlalu membatasi pinjaman hanya untuk menghindari risiko.
Dengan demikian penulis ingin melakukan penelitian bagaimana pengaruh Loan to Deposit Ratio ( LDR) terhadap profitabilitas
bank.

1.2 Identifikasi Masalah

Berda

sarkan latar belakang penelitian yang diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi

beberapa permasalahan sebagai berikut:

1 Bagaimana tingkat Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan tahun 2004-2005

2 Bagaimana profitabilitas perbankan tahun 2004-2005

3 Bagaimana pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap profitabilitas bank
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari data dan informasi yang

diperlukan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pengaruh yang ditimbulkan

oleh tingkat Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan terhadap profitabilitas bank.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat Loan to deposit Ratio (LDR) perbankan tahun 2004-

2005

2. Untuk mengetahui profitabilitas perbankaan tahun 2004-2005

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Loan to deposit Ratio (LDR) terhadap

profitabilitas bank.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak antara lain :

o Kalangan praktisi :

1 Bagi Perusahaan

Untuk memberikan masukan bagi dunia perbankan bagaimana Loan to Deposit

(LDR) dapat mempengaruhi kinerja bank dan tingkat kesehatan bank dan juga

pengaruhnya terhadap profitabilitas bank.

2 Bagi Investor

Sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi terutama di

sektor perbankan.

3 Bagi Pemerintah

Untuk mengetahui kondisi kesehatan perbankan saat ini dilihat dari aspek Loan

to Deposit (LDR) dan profitabilitas, sehingga dapat menerbitkan peraturan–

peraturan yang sesuai dengan kondisi saat ini.

o Kalangan Teoritis :

1. Bagi Pihak lainnya

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya dan

bahan referensi tambahan dalam penelitian di bidang lainnya.



13

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari–hari tidak terlepas dari bidang keuangan
sama seperti halnya perusahaan lain. Kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat kita katakan sebagai tempat melayani segala
kebutuhan para nasabahnya. Para nasabah datang silih berganti baik sebagai pembeli jasa maupun penjual jasa yang ditawarkan. Hal
ini sesuai dengan kegiatan utama bank, yaitu menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dan kemudian menyalurkan dana
kepada masyarakat yang membutuhkan melalui pinjaman (kredit). Hal ini ditegaskan oleh UU No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah
diubah oleh UU N0 10 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa :

“ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak “.

Kemudian menurut Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 31 mengenai bank adalah

:

“ Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan

(financial intermediacy) antara pihak–pihak yang memiliki kelebihan dana

(surplus unit) dengan pihak yang memerlukan dana (deficit unit) serta sebagai

lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran “.

Loan to deposit Ratio (LDR) adalah rasio yang menunjukan seberapa besar

pinjaman yang diberikan atau didanai oleh pihak ketiga, atau menurut Lasmir

(2003:272) :

“ Rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang

diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri

yang digunakan“.

O.P Simorangkir (2004:147) mengemukakan pengertian LDR sebagai berikut :

“ Loan to Deposit Ratio merupakan perbandingan antara kredit yang diberikan

dengan dana dari pihak ketiga, termasuk pinjaman yang diterima, tidak

termasuk pinjaman subordinasi “.
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Beberapa waktu lalu Bank Indonesia (BI) melemparkan wacana bahwa dalam

waktu dekat perhitungan Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan akan sedikit diubah di

mana dalam rumus perhitungan sebelumnya LDR adalah rasio antara jumlah kredit yang

disalurkan bank dibagi dengan jumlah DPK (Dana Pihak Ketiga). Dalam rumus LDR

baru, yang termasuk loan bukan hanya kredit yang disalurkan bank, namun termasuk

obligasi korporasi yang dipegang bank.

Selain itu BI akan memberikan nilai plus bagi sebuah bank yang berhasil

menghimpun DPK yang berjangka waktu panjang. Sesuai data BI per Juni 2007, porsi

deposito perbankan masih didominasi jangka waktu satu dan tiga bulan yang mencapai

90%, sedangkan porsi deposito jangka waktu 12 bulan ke atas hanya sebesar 10% saja.

Hal ini tentu kurang mendukung harapan masyarakat luas karena perbankan sebenarnya

tidak dapat membiayai proyek jangka panjang karena ada persoalan fundamental

pendanaan bank yang berpotensi menimbulkan mismatch.

Kembali kepada persoalan LDR, perlu disampaikan di sini bahwa LDR adalah

rasio yang pada awalnya digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank. Dalam arti

apabila LDR di atas batas yang ditentukan oleh BI yaitu sebesar 110% berarti likuiditas

bank kurang baik karena jumlah dana pihak ketiga (DPK) tidak mampu menutup kredit

yang disalurkan sehingga bank harus menggunakan dana antarbank (call money) untuk

menutup kekurangannya. Dana dari call money bersifat darurat, sehingga seyogianya

bank tidak menggunakan dana semacam itu untuk membiayai kredit. Dana call money

adalah untuk membiayai mismatch likuiditas jangka sangat pendek.

Dari beberapa pengertian diatas dapat diketahui kaitan antara LDR dengan bank

yang terletak pada hal penghimpunan dan penyaluran dana kepada sektor riil. Bank

dapat mengelola tingkat likuiditasnya yang diukur dengan LDR. Rasio ini

mengindikasikan mengenai jumlah dana dari pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk

kredit. Semakin besar LDR suatu bank maka semakin besar pula jumlah kredit yang

diberikan oleh bank dibandingkan jumlah dana pihak ketiga ditambah modal inti.

Profitabilitas bank adalah kemampuan bank mendapatkan laba melalui semua

sumber daya yang ada seperti kas, aktiva, dan modal. Profitabilitas merupakan indikator



15

keefektifan yang digunakan dalam perbankan, seperti yang dikemukakan oleh

Hasibuan (2002:100) berikut ini :

“ Profitabilitas bank adalah kemampuan suatu bank untuk memperoleh laba yang

dinyatakan dalam persentase. Profitabilitas pada dasarnya adalah laba (rupiah)

yang dinyatakan dalam persentase profit “.

Penilaian kuantitatif terhadap profitabilitas bank tertuang dalam Surat Edaran

Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP 31 Mei 2004 dan Peraturan Bank Indonesia

Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 dengan menggunakan berbagai macam

indikator antara lain :

1. Pengembalian atas aktiva (ROA)

2. Pengembalian atas ekuitas (ROE)

3. Margin bunga bersih (NIM)

4. Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)

5. Pertumbuhan dana operasional

6. Komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan

7. Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya

8. Prospek laba operasional

Meski ada beragam indikator penilaian profitabilitas yang lazim digunakan oleh

bank, yang akan penulis pergunakan adalah nilai Return on Asset (ROA) karena

mempertimbangkan bagaimana kemampuan manjemen bank dalam memperoleh

rentabilitasnya dan manajerial efisiensi secara menyeluruh. Selain itu ROA digunakan

oleh Bank Indonesia sebagai alat ukur untuk menilai tingkat kesehatan suatu bank

dilihat dari aspek kemampulabaannya (profitabilitas). Nilai ROA yang mengindikasikan

bahwa suatu bank dapat dikatakan sehat adalah lebih dari 1,15 %.

Dendawijaya (2000:120) menjelaskan rasio ROA bahwa :

“ Rasio ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen Bank dalam

memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan, semakin besar ROA suatu bank

semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik
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pula posisi bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi

penggunaan aktiva “.

Topik penelitian serupa pernah diteliti oleh Diana Mayasari dengan judul

penelitian “ Pengaruh Loan to Deposit Ratio dan Non Performing Loan terhadap

laba dari bunga ( studi kasus pada PT Bank X ) ”. Perbedaan dengan penelitian

sebelumnya terletak pada variabel dependen yang digunakan, pada penelitian sekarang

penulis menggunakan profitabilitas (ROA) sebagai variabel dependen karena ROA

digunakan oleh Bank Indonesia sebagai alat ukur untuk menilai tingkat kesehatan suatu

bank, sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan laba dari bunga sebagai variabel

dependen.

Hubungan antara Loan to Deposit Ratio terhadap profitabilitas bank adalah

bahwa LDR menunjukan tingkat kesehatan bank apabila bank adalah sehat maka

kemampuan bank dalam menciptakan laba akan bertambah. Faktor ekspansi kredit yang

ditunjukan dengan rasio LDR sangat penting oleh bank dalam menjalankan fungsi

intermediasinya dengan tujuan untuk memperoleh laba yang didapat dari selisih

penerimaan bunga kredit dengan beban bunga simpanan (spread). Dengan peningkatan

dalam pengelolaan penyaluran kredit yang baik akan mendorong suatu bank untuk

meningkatkan kemampuannya dalam memperoleh laba (profitabilitas), selanjutnya

paradigma penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :



17

Gambar 1.1

Paradigma Penelitian

CAR Manajemen Likuiditas Kualitas
Aktiva

LDR

Profitabilitas

Ket :

Alur penelitian

Alur pemikiran

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran, penulis dapat merumuskan hipotesis

sebagai berikut : “Loan to Deposit Ratio berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank

(ROA)”.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis metodologi penelitian asosiatif

dengan pendekatan survei. Menurut Sugiyono (2004:11) metode asosiatif adalah :

Bank

Laporan Keuangan

Analisa Penilaian Tingkat Kesehatan

CAR Manajemen Likuiditas Kualitas
Aktiva

LDR

Profitabilitas
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“ Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui

hubungan antara dua variable atau lebih “.

Penelitian yang digunakan dengan metode asosiatif ini dilakukan dengan

pendekatan survey, yaitu pendekatan yang diadakan untuk memperoleh fakta–fakta dari

gejala–gejala yang ada dan mencari keterangan–keterangan secara faktual, baik institusi

sosial, ekonomi, dan politik dari suatu kelompok atau daerah.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan, penulis melakukan studi survey

terhadap 15 perusahaan perbankan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

(BEI). Sedangkan waktu penelitian dimulai dari bulan Februari 2009 sampai dengan

bulan Mei 2009.


