
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perbankan merupakan salah satu industri yang memiliki yang peranan 

penting dalam laju pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Hal ini tercermin pada 

fungsi perbankan sebagai penjamin penyelesaian perdagangan, penjamin 

penyelesaian proyek dan terutama sebagai lembaga perantara atau intermediary 

(Malayu S.P. Hasibuan, 2006). Fungsi lembaga perantara atau intermediary 

tersebut yaitu  dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

dan menyalurkan kembali kepada masyarakat di sektor rill dengan bentuk kredit. 

Setelah terjadinya krisis moneter pada pertengahan tahun 1997 yang 

mengakibatkan perekonomian Indonesia menjadi stabil, kondisi perekonomian 

nasional yang juga berdampak pada perbankan telah menunjukkan ke arah yang 

lebih baik sejak tahun 2000 (Indonesia-online;2005). Mulai tahun 2002, secara 

umum kondisi ekonomi telah membaik dalam hal stabilitas moneter, kendati 

pertumbuhan kredit relatif rendah dan ekses likuiditas masih terjadi (Media 

Indonesia-online;2007). Dalam laporan kajian tersebut, bank Indonesia juga 

menyebutkan, untuk ekspansi kredit perbankan, sumber dana tambahan, terutama 

bagi bank-bank besar akan banyak dari pembayaran Surat Utang Negara. 

Sedangkan pertumbuhan kredit, akan lebih banyak didasarkan pada strategi 



perluasan usaha dengan konsentrasi pada kredit Modal Kerja di sektor 

perdagangan dan industri. 

Namun permasalahan perbankan khususnya kredit tidak akan pernah 

hilang. Hal ini terlihat dari banyaknya bank-bank yang menyimpan dananya pada 

sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan sedikit sekali dalam menyalurkan kredit pada 

sektor riil. Hal ini bisa dilihat dari undisbursed loan (komitmen kredit yang 

diserap sektor rill) sebesar Rp.170 triliun (Sigit Pramono;2007). Dalam 

pernyataan Gubernur Bank Indonesia NPL pada Bank yang telah Go Public 

sebesar 6 % , masih diatas batas maksimal yang ditetapkan BI yaitu 5%. Untuk 

Loan Deposit Ratio (LDR) sebesar 51,3%, masih jauh dibawah standar ideal yang 

ditetapkan BI sebesar 85% (pada kuartal kedua) (Siaran Pers 10 Mei 2005 No. 

7/41/PSHM/Humas). Ini menunjukkan bahwa peran perbankan sebagai financial 

intermediary belum jalan sepenuhnya.  

Pada tahun yang sama berdasarkan laporan keuangan bank Go Public di 

Indonesia, laba perbankan dari tahun 2000 sampai tahun 2004 terus mengalami 

peningkatan, tetapi pada tahun 2005 laba perbankan secara umum mengalami 

penurunan sebesar 23.56 %. Disamping itu angka NPL (Non Performing Loan) 

atau kredit macet mengalami peningkatan selama tahun 2005.  

Kenaikan kredit macet yang secara umum dialami oleh bank-bank di 

Indonesia dapat disebabkan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) sehingga 

perusahaan mengalami masalah keuangan oleh kenaikan biaya produksi serta 

menurunnya tingkat konsumsi masyarakat dan tingginya suku bunga BI rate yang 

ditetapkan Bank Indonesia sehingga adanya penurunan kualitas kredit yang 



disebabkan oleh penurunan kondisi keuangan debitur, adanya keterlambatan 

pembayaran, buruknya prospek usaha yang dijalani oleh debitor, tingginya bunga 

kredit. Meningkatnya nilai kredit macet merupakan salah satu keputusan 

manajerial yang harus diatasi oleh bank disamping pengambilan keputusan 

investasi dan keuangan. 

Memang diakui bahwa baiknya kebijakan kredit dan sistematisnya analisis 

terhadap semua permohonan kredit, beberapa kredit yang diberikan bank tidak 

dapat menghindari untuk macet. Seringkali bank terlambat menyadari kondisi 

ekonomi yang ada yang mana biasanya berhubungan dengan meningkatnya 

jumlah kredit bank tersebut. Untuk itu perbankan akan bereaksi dengan 

memperketat pemberian pinjaman mereka dan bahkan dalam mempertimbangkan 

kredit. 

Permasalahan yang dihadapi perbankan yang dijelaskan di atas sesuai 

dengan yang dikemukakan Cristian (2003;4) tentang permasalahaan yang 

dihadapi perbankan di Indonesia yaitu ; menghadapi permasalahan kredit macet 

(Non Performing Loans). Dengan meningkatnya Non-Performing Loans maka 

akibatnya bank harus menyediakan cadangan penghapusan piutang yang cukup 

besar, sehingga kemampuan memberikan kredit menjadi sangat terbatas, likuditas 

yakni masalah tingginya mobilitas dana masyarakat sehingga bank melakukan 

rangsangan seperti tingkat suku bunga tinggi agar dana masyarakat terhimpun 

kembali, spread yakni kondisi dimana biaya dana lebih besar dari tingkat suku 

bunga pinjaman sehingga mampu menggerogori modal, Batas Maksimal 

Pemberian Kredit (BMPK) yakni terjadinya kerugian dan/atau mengecilnya 



jumlah modal serta akibat lonjakan kredit valuta asing. Dan yang terakhir, 

memiliki Capital adequacy ratio atau kewajiban rasio kecukupan modal yang 

kurang dari 8%, likuiditas dan solvabilitas yang mengakibatkan ketidakpercayaan 

terhadap perbankan oleh para deposan, kreditor baik lokal maupun asing 

mengakibatkan terjadinya pelarian modal ke luar negeri (capital outflow).  

Sebagai pengelola dana masyarakat, tentunya bank mempunyai tanggung 

jawab terhadap masyarakat baik secara legal maupun moral untuk menjaga 

kepercayaan masyarakat dengan cara terus memelihara kelangsungan usahanya. 

Kepercayaan masyarakat dalam menyimpan dana di bank, sangat dipengaruhi 

oleh informasi yang diperoleh mengenai kualitas dan kinerja bank yang 

bersangkutan dengan salah satu indikatornya dengan menilai tingkat kesehatan 

bank.  

Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru dan Tatok Budi Santoso (2006:22), 

mendefenisikan kesehatan bank sebagai:  

“Kemampuan suatu bank untuk melaksanakan kegiatan operasional 
perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya 
dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan 
yang berlaku.” 

Kelangsungan usaha bank tergantung pada kesiapan untuk menghadapi 

risiko kerugian dari berbagai jenis penanaman dana yang dilakukan oleh bank. 

Penanaman dana sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank 

Indonesia tentang kualitas Aktiva Produktif, Peraturan Bank Indonesia 

No.9/6/PBI/2007 adalah penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valuta 

asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, 



penyertaan, termasuk komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening 

administratif. Yang termasuk aktiva produktif adalah: surat-surat berharga, 

penempatan pada bank-bank lain, peyertaan, penyaluran kredit, dan transaksi 

rekening administratif. Oleh karena itu aktiva produktif adalah kunci utama 

pendapatan bank, maka pengelola yang baik merupakan hal yang mutlak untuk 

dilakukan dengan maksud untuk menjaga kualitas aktiva produktifnya. Penentuan 

tingkat kualitas aktiva produktif yang sehat menurut Bank Indonesia sangat erat 

kaitannya dengan tingkat  Non Performing Loans (NPL) atau kredit macet yang 

boleh dimiliki oleh suatu bank yaitu maksimal 5%. 

Dari neraca setiap bank umum dapat dijumpai bahwa kredit merupakan 

komponen aktiva terbesar dari seluruh jumlah aktiva yang dimiliki suatu bank. 

Setiap kegiatan pemberian kredit perbankan mengandung risiko. Risiko ini 

dinamakan risiko kredit yang merupakan perbandingan antara saldo kredit 

bermasalah (Non Performing Loans) dengan total kredit yang diberikan. Tetapi 

risiko yang ditanggung oleh bank dalam kegiatan usahanya tidak hanya terdiri dari 

risiko kredit bermasalah juga risiko likuiditas yaitu risiko yang dihadapi oleh bank 

dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Bank perlu memenuhi 

kebutuhan likuiditas untuk berbagai tujuan seperti penarikan dana simpanan oleh 

nasabah, penyediaan dana untuk fasilitas kredit, pemenuhan reserve requirement, 

dan lain-lain. Masalahnya adalah bank tidak mungkin untuk memperkirakan 

penyediaan likuiditas dalam waktu dan jumlah yang selalu tepat dengan 

kenyataaan. Apabila likuiditas yang disediakan ternyata lebih besar daripada yang 

betul-betul diperlukan, bank rugi karena kelebihan dana tersebut merupakan dana 



tidak produktif yang sebenarnya dapat dialokasikan dalam bentuk aktiva lain yang 

lebih produktif. Apabila likuidatas yang disediakan ternyata kurang atau tidak 

mencukupi kebutuhan likuiditas yang sebenarnya, maka bank dapat berada dalam 

kesulitan likuiditas. Kesulitan likuiditas dalam jumlah besar dan dalam waktu 

yang lama dapat menempatkan bank tersebut tersebut dalam posisi sulit sehingga 

tergolong bank kurang sehat, kurang dipercaya nasabah, dan ada kemungkinan 

menjadi bangkrut. 

Dalam SE BI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 tentang sistem 

penilaian kesehatan bank umum, ditetapkan ukuran kesehatan bank-bank di 

Indonesia, yaitu dengan menggunakan CAMEL (Capital, Assets, Management, 

Earnings, dan Liquidity). Ukuran yang dipakai oleh Bank Indonesia untuk 

menjaga keamanan likuiditas bank adalah Loan to Deposit Ratio uyang 

merupakan suatu persentase antara total pinjaman yang diberikan dengan total 

deposit atau simpanan masyarakat yang berhasil dihimpun bank, sedangkan 

penilaian earnings diukur dengan penilaian Retun On Asset (ROA). 

Bank Indonesia telah melakukan serangkaian pengawasan  untuk menjaga 

keamanan dan likuid dari aktiva bank, dimana sebagaian besar dana bank 

merupakan dana masyarakat yang terhimpun. Kemampuan bank dalam rangka 

menyediakan likuiditas dalam hal ini dihubungkan dengan pinjaman yang 

diberikan kepada debitur. Pinjaman bank kepada debitur dapat berupa pinjaman 

bisnis (komersil atau industri), pinjaman agrikultural, pinjaman perumahan, 

pinjaman konsumen, pinjaman kepada intitusi keuangan lainnya, dan pinjaman 

lain yang belum tercakup di atas. Pinjaman atau loans masih mencakup secured 



loans dan unsecured loans. Dikatakan secured loans apabila kodisi debitur 

diminta memberikan agunan berupa asset sebagai jaminan atas pembayaran kredit 

yang diberikan pada tempo tertentu. Sedangkan unsecured loans memiliki kondisi 

dimana debitur hanya memberikan perjanjian pembayaran pada tempo yang 

ditentukan. 

Bank memiliki suatu batasan dalam melakukan ekspansi kredit yang dapat 

ditunjukan oleh tingkat Loan to Deposit Ratio. Hal tersebut dimungkinkan terjadi 

oleh karena adanya risiko-risiko yang ditanggung oleh perbankan, seperti risiko 

kredit, risiko likuditas, risiko suku bunga dan risiko kecukupan modal. Untuk 

tujuan–tujuan di atas yang akan dicapai oleh masing-masing pihak, para pemakai 

laporan keuangan perbankan harus dapat mengetahui dengan baik bagaimana 

mekanisme pemberian kredit maupun pinjaman dalam bentuk selain uang, 

kemampuan mendapatkan laba usaha, dan tingkat risiko yang dihadapi oleh bank 

tersebut dengan harapan hasil analisis tersebut dapat memberi gambaran memadai 

mengenai bank yang diteliti. 

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Taufiq 

muttaqin  (2007) dengan judul : ”Pengaruh Capital Adequate Ratio, Loan To 

Deposit Ratio, Kualitas aktiva Produktif dan Non Performing Loan Terhadap 

Tingkat Profitabilitas Bank Perkreditan Rakyat”, Kesimpulan hasil penelitian 

tersebut menunjukan bahwa terdapat pengaruh secara keseluruhan dari Capital 

Adequate Ratio, Loan To Deposit Ratio, Kualitas aktiva Produktif dan Non 

Performing Loan Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Perkreditan Rakyat. 

Sedangkan Loan to Deposit Ratio secara parsial tidak memiliki pengruh terhadap 



profitabilitas. Data yang digunakan pada penelitian merupakan data kuantitatif , 

yaitu laporan keuangan triwulan PT. BPR Duta Pasundan. 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penellitian untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh dari likuidasi dan risiko kredit terhadap profitabilitas bank. 

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Taufiq Mutaqqin (mahasiswa 

Universitas UNPAD) menelaah pengaruh dari Non Performing Loan 

dan lebih menekankan pada kualitas aktiva produktif terhadap 

profitabilitas, sedangkan penulis melakukan melakukan penelaahan 

atas pengaruh likuiditas dan risiko kredit terhadap profitabilitas. 

2. Penelitian Yoni Apriansyah (mahasiswa Universitas Widyatama) 

menelaah korelasi antara likuditas dengan profitabilitas bank, dengan 

menggunakan Return on Investment (ROI) dalam pengukuran 

profitabilitasnya. Sedangkan penulis menelaah pengaruh likuiditas dan 

risiko kredit terhadap profitabilitas, dengan menggunakan Return on 

Asset (ROA) dalam pengukuran profitabilitasnya. 

 

Dari uraian fenomena diatas, penulis bermaksud untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “PENGARUH LIKUIDITAS DAN RISIKO KREDIT 

TERHADAP PROFITABILITAS BANK ” (Survei pada Bank Umum dan Bank 

Swasta Nasional yang listing di Bursa Efek Indonesia) 

 



1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan diatas, maka dapat 

diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh likuiditas dan risiko kredit secara parsial 

terhadap profitabilitas bank,yaitu: 

a. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas bank 

b. Bagaimana  pengaruh risiko kredit terhadap profitabilitas bank. 

2. Bagaimana terdapat pengaruh likuiditas dan risiko kredit secara 

simultan terhadap profitabilitas bank. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  

Maksud penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris apakah 

terdapat pengaruh antara likuiditas dan risiko kredit terhadap profitabilitas bank. 

Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan dan risiko kredit terhadap 

profitabilitas bank. 

2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh likuiditas dan risiko kredit 

terhadap profitabilitas bank. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Melalui penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat bermamfaat bagi semua 

pihak yang berkepentingan, antara lain: 



a. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk 

mempelajari dan menambah wawasan tentang analisis laporan 

keuangan bank dan bagaimana likuiditas dan risiko kredit dapat 

mempengaruhi profitabilitas bank. 

b. Bagi praktisi dan pihak perbankan 

Sebagai masukan dan bahan evaluasi tentang bagaimana likuiditas dan 

risiko kredit dapat mempengaruhi kinerja dan kesehatan bank. Hasil 

yang akan didapat dari penelitian dapat dijadikan masukan tentang 

bagaimana dan seberapa besar profitabilitas bank dipengaruhi oleh 

factor likuiditas dan risiko kredit yang dibentuk. 

c. Bagi pihak lain  

Menambah wawasan dan referensi bagi yang tertarik dengan menilai 

kesehatan keuangan bank. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran  

Bank merupakan industri yang dalam kegitan usahanya mengandalkan 

kepercayaan masyarakat, sehingga tingkat kesehatan bank perlu dipelihara. 

Pemeliharaan kesehatan bank antara lain dilakukan dengan tetap menjaga 

likuditasnya, sehingga dapat memenuhi kewajiban kepada semua pihak yang 

menarik atau mencairkan simpanannya sewaktu-waktu. 



Gitman (2000,132) menyatakan likuiditas sebagai berikut: 

“Liquidity of a business firm measured by its ability to satisfy its short 

term obligation as they come due” 

Dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa suatu perusahaan dikatakan 

likuid apabila dapat menyelesaikan kewajiban jangka pendek tersebut, perusahaan 

harus dapat menyediakan sumber-sumber pembayaran yang dapat segera 

direalisasikan. Sumber pembayaran itu diperoleh dari kativa lancar(current asset) 

yang dimiliki perusahaan. 

Pada dunia perbankan, likuiditas dipandang dari dua sisi pada neraca bank. 

Sebagai lembaga kepercayaan, bank harus sanggup menjalankan fungsinya 

sebagai penghimpun dana dan sebagai penyalur dana untuk memperoleh profit 

yang wajar. Pada sisi passiva, bank harus mampu memenuhi kewajiban kepada 

nasabah setiap simpanan mereka  yang ada di bank ditarik, pada sisi aktiva bank 

harus menyanggupi pencairan kredit yang telah diperjanjiaan. Bila kedua aspek 

atau salah satu aspek ini tidak dipenuhi, maka bank tersebut akan kehilangan 

kepercayaan masyarakat (Taswan,2006). 

Salah satu dari empat teori likuiditas yan dikemukan Jhon Haslem yaitu 

anticipated-income theory, dimana dalam teori ini dijelaskan bahwa likuiditas 

berhubungan dengan profitabilitas melalui penyaluran dana pada kredit. 

Penggunaan teori ini mendorong bank untuk menjadi pemberi kredit yang lebih 

agresif dengan menciptakan kredit angsuran seperti kredit untuk bisnis dan kredit 

properti. Teori ini merupakan alternatif bagi teori-teori produktif kredit dan asset 



shiftabilitas (yang lebih menekankan pada repayment income daripada collateral). 

Teori ini juga mampu meningkatkan profit bank, namun bukan berarti secara 

normal dapat menyediakan sumber likuiditas secara cukup untuk memenuhi 

penarikan simpanan atau memenuhi komitmen kredit yang terjadi secara musiman 

(Taswan,2006). 

Dalam perbankan Indonesia, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan 

Nomor 6/PBI/2004 mengenai Sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank umum, 

yang tercantum di dalamnya faktor-faktor yang mencakup Penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank Umum adalah: 

a. Permodalan (Capital) 

b. Kualitas aktiva (Asset)aturan tersebut 

c. Manajemen (Management) 

d. Rentabilitas (Earnings) 

e. Likuiditas(Liquidity) 

f. Sensitivitas terhadap risiko pasar (Sensitivity to market risk) 

Dari peraturan tersebut dapat dilihat bahwa faktor likuiditas menjadi salah 

satu penilaian dari tingkat kesehatan bank. Dari peraturan yang sama terdapat 

beberapa faktor orang dijadikan acuan dalam penilaian likuiditas. Salah satunya 

adalah Loan to Deposit Ratio (LDR). 

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP/2004, bank harus 

menjaga LDR pada kisaran 85% - 110%. Semakin tinggi tingkat LDR 

menunjukan semakin jelek kondisi likuiditas bank, karena penempatan pada kredit 



juga dibiayai dari pihak ketiga yang sewaktu-waktu ditarik. Untuk itu LDR yang 

besarnya diatas 110% akan sangat berbahaya bagi kondisi likuiditas bank. 

Gibson (1992) menyatakan pengertian Loan to Deposit Ratio dan 

hubungannya dengan risiko yang harus ditanggung oleh bank atas kegiatanya 

sebagai berikut:  

“Loan to deposit ratio is a type of asset to liability ratio. Loans comprise a 
large portion of the bank’s assets, and its principal obligations are the 
deposits that can be withdrawn on request within time limitation. This is a 
type of debt coverage ratio, and it measure the positive of the bank with 
regard to taking risks. 

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa dalam usahanya 

menghimpun dan dan menyalurkan dana tersebut kepada sektor rill, bank harus 

dapat mengelola tingkat rasio likuiditasnya yang diukur oleh Loan to Deposit 

Ratio. Rasio ini mengindikasikan mengenai jumlah dana pihak ketiga yang 

disalurkan dalam bentuk kredit. Jadi dengan adanya rasio ini, pengguna laporan 

keuangan dapat mengetahui keadaan likuiditas bank. Dengan adanya Loan to 

Deposit Ratio yang besar, berarti dana nasabah yang digunakan oleh bank dalam 

bentuk penyaluran kredit besar pula. Dengan semakin besar ekspansi kredit, maka 

akan semakin besar pula profitabilitas bank karena pendapatan yang berasal dari 

kredit yaitu pendapatan bunga akan semakin besar pula. 

Dalam PSAK No.31 tahun 2007, diterangkan mengenai karakteristik 

bank, dimana kepercayaan sebagai falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank, 

tingkat likuiditas, dan usaha mencapai laba menjadi dasar pengelolaan bank yang 

diharapkan, yakni: 



“Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan 
(financial intermediary) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang 
memerlukan dana, mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan 
masyarakat. Hal tersebut tampak dalam kegiatan pokok bank yang 
menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, serta 
deposito berjangka dalam memberikan kredit kepada pihak yang 
memerlukan dana.” 

Pada dasarnya kelangsungan usaha suatu bank sangat tergantung kepada 

bagaimana bank tersebut menghimpun dana dan memamfaatkan atau memutar 

dana yang diperolehnya dalam bentuk usaha bank yang bersangkutan, baik dalam 

bentuk pinjaman yang diberikan maupun dalam bentuk penempatan di unit lain. 

Kegiatan bank itu sendiri adalah dengan menumpuk dana dan 

menanamkannya dalam bentuk aktiva produktif. Kegiatan usaha yang lazim 

dilakukan oleh bank dalam menanamkan aktiva produktif mereka adalah 

pemberian kredit, investasi surat berharga, mendanai transaksi perdagangan 

internasional, penempatan pada bank lain, baik di dalam maupun di luar negeri 

(kecuali penanaman dalam bentuk giro), penyertaan modal dan investasi lainnya 

yang mendatangkan penghasilan (Peraturan Bank Indonesia No.9/6/PBI/2007). 

Semua kegiatan menanamkan dana tersebut tidak lepas dari risiko tidak 

terbayarkan kembali, baik sebagaian maupun seluruhnya. Di sebagian besar 

Negara di dunia ini, dari seluruh dana bank, kredit merupakan bagian terbesar dari 

harta operasional dan harta bank secara keseluruhan. Jumlah dana bank yang 

ditanam dalam bentuk kredit, berkisar sekitar 50% sampai dengan 75% dari 

seluruh harta yang mereka miliki. 

 



Menurut PSAK No.31 tahun 2007 yang dimaksud dengan kredit adalah 

sebagai berikut: 

“Kredit adalah 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 jumlah bunga, 
imbalan atau pembayaran hasil keuntungan. Hal yang termasuk dalam 
pengertian kredit yang diberikan adalah kredit dalam rangka pembiayaan 
bersama, kredit dalam restrukturisasi, dan pembelian surat berharga 
nasabah yang dilengkapi dengan Note Purchase Agreement (NPA). 

Menurut Grady dan Spencer (1990,138), tiga alasan pemberian kredit 

begitu penting karena: 

1. Pemberian kredit adalah tanggungjawab bank dalam rangka pemenuhan 
masyarakat untuk meminjam uang. 

2. Hubungan dengan klien dibentuk dan diperkuat dengan meminjamkan 
dana kepada peminjam yang berpotensi. 

3. Pendapatan dari kegiatan memberikan pinjaman ini merupakan sumber 
utama pendapatan bank. 

Pemberian kredit ini amat rentan terhadap terjadinya berbagai halangan 

yang dapat menyebabkan kredit yang diberikan berubah menjadi kredit 

bermasalah sehingga akhirnya dapat menyebabkan kerugian. Bahkan kredit adalah 

tempat penanaman aktiva produktif lainnya. Salah satu halangan tersebut adalah 

ketidakmampuan debitur mengembalikan kredit yang diterima. 

Menurut Teguh Pudjo Mulyono (1999,158) menyatakan bahwa terdapat 

enam factor intern dan ekstern yang mempengaruhi kemampuan dan kesediaan 

debitu dalam mengembalikan kredit, yaitu: 

1. Character 

2. Capacity 

3. Capital 



4. Collaterall 

5. Condition of Economy 

6. Constraints 

Dalam kasus kredit macet bermasalah, debitur mengingkari janji mereka 

membayar bunga dan atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi 

keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Dengan 

demikian mutu kredit merosot. Dalam kasus kredit bermasalah juga ada 

kemungkinan kreditur terpaksa melakukan tindakan hukum, atau menderita 

kerugian dalam jumlah jauh lebih besar dari jumlah yang telah diperkirakan pada 

saat pemberian kredit. 

Kredit bermasalah dalam jumlah besar akan menurunkan kelangsungan 

usaha bank. Disamping itu, kredit bermasalah akan menurunkan pamor kesehatan 

operasi bank di mata nasabah pada umumnya, dalam penilaian bank sentral 

sebagai pengawas dan pembina bank, maupun dari sudut pandangan dunia 

perbankan khususnya. Karena tingkat masalah yang berbeda-beda, Bank 

Indonesia membagi kredit bermasalah di Indonesia menjadi empat golongan, 

yaitu: 

1. Dalam pengawasan khusus 

2. Kurang lancar 

3. Diragukan 

4. Macet 



Tinggi rendahnya risiko yang dihadapi bank dari seluruh jumlah 

pembiayaan yang akan diberikan ditandai dengan tinggi rendahnya credit risk 

(risiko kredit). Tingkat risiko kredit dapat dihitung dengan membandingkan 

jumlah saldo kredit bermasalah (Non Performing Loan) dan jumlah saldo harta 

secara keseluruhan. Dahlan Slamat (1999,83), mendefenisikan risiko kredit 

sebagai:”Suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah 

mengembalikan jumlah pinjaman yang dierima dari bank beserta imbalannya 

sesuai jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan.” 

Bank dituntut untuk selalu menjaga kredit agar tidak berada dalam 

kategori kredit bermasalah atau Non Performing Loan. Meskipun risiko kredit 

bermasalah tidak dapat terhindarkan, maka harus diusahakan dalam tingkat yang 

wajar. Keeton dan Morris (1992,279), mendefenisikan Non Performing Loan 

sebagai: 

“A non performing loan is a loan that has not been charged-off but is 90 

days or more overdue…” 

Defenisi Non Performing loan di atas menggunakan waktu sebagai standar 

ukurannya. Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2006,105), kredit yang termasuk 

dalam kategori Non Performing Loan adalah kurang lancar (substandard), kredit 

diragukan (doubtful), dan kredit macet (loss). 

Beberapa literatur menyebutkan bahwa tingkat risiko kredit yang dihadapi 

oleh sebuah bank akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank yang 

bersangkutan. Diantaranya seperti yang dikemukan oleh Y Sri Susilo, Sigit 



Triandana dan A. Totok Budi Santosa dalam buku yang berjudul Bank dan 

Lembaga keuangan Lain (2006,30) yaitu: “Alokasi dana yang telah berhasil 

dihimpun bank dalam berbagai bentuk aktiva mengandung risiko yang berbeda-

beda. Hal tersebut dapat menggangu kelancaran dan kemampuan bank 

memperoleh penghasilan”. 

Dari penjelasan pengaruh tingkat risiko kredit terhadap profitabilitas di 

atas, dapat diidentifikasikan bahwa dalam rangka kegiatan penyaluran kredit oleh 

bank yang bertujuan memperoleh laba terkandung risiko-risiko yang harus 

dihadapi. Ada dua hal yang dipikirkan oleh manajemen bank dalam pengelolaan 

kreditnya yakni, tingkat besaran total risiko yang diambil untuk menaikkan laba 

dan berapa banyak risiko yang harus diambil. 

Dapat disimpulkan bahwa tingkat risiko kredit yang dihadapi oleh suatu 

bank akan berpengaruh pada tingkat profitabilitas. Oleh karena itu bank dituntut 

untuk mempunyai kebijaksanaan penempatan dana pada aktiva produktif, yaitu 

dengan menjaga kualitas pemberian kredit yang baik maka diharapkan dapat 

menghasilkan tingkat profitabilitas yang terus meningkat. 

Setiap keputusan investasi yang dilakukan manajemen akan 

mengakibatkan perubahan dalam pendapatan yang akan dihasilkan. Oleh sebab itu 

manajemen harus mampu mencari peluang investasi yang optimal dan tetap 

memperhatikan tingkat likuiditas dan solvabilitas.  



Tingkat profitabilitas merupakan indikator efektivitas penggunaan dana 

yang dipergunakan dalam perbankan, seperti yang dikemukakan oleh Bambang 

Riyanto (1991;28): 

“Profitabilitas suatu perusahaan menunjukan perbandingan antara laba 

dengan aktiva permodal yang menghasilkan laba, dengan perkataan lain 

profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.” 

Analisis profitabilitas sangat penting bagi pemegang saham untuk 

mengetahui dividen yang akan diterimanya dari laba perusahaan. Laba juga 

merupakan indikator yang penting untuk mengetahui apakah suatu perusahaaan 

mampu membayar hutang-hutangnya. Selain itu, pihak manajemen memerlukan 

analisis tersebut sebagai tolak ukur atas hasil kerjanya. Profitabilitas adalah 

komponen yang menunjukan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal 

yang menghasilkan laba. Dengan kata lain, profitabilitas adalah kemampuan untuk 

menghasilkan laba (earning power). 

Faktor–faktor yang mempengaruhi profitabilitas oleh Teguh Pudjo 

Muljono (1999,139) yaitu jumlah modal, kualitas kredit yang diberikan dan 

pengembaliannya, perpencaran bunga bank, manajemen pengalokasian dana 

dalam aktiva likuid, efisiensi dalam menekan biaya operasi dan nonoperasi serta 

mobilisasi dana masyarakat dalam memperoleh sumber dana yang murah. 

Salah satu rasio profitabilitas yang digunakan adalah rasio ROA (Retun on 

Asset). Seperti yang dikemukan Lukman Dendawijaya (2005,119), secara umum 

ROA merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total aktiva. Rasio ini 



mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara 

keseluruhan. Dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia 

lebih mementingkan penilaian besarnya ROA dan tidak memasukkan unsur ROE. 

Hal ini dikarenakan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan 

lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang 

dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat. 

Seluruh penjelasan diatas memberikan suatu pemikiran bahwa likuiditas 

dan risiko kredit diperkirakan dapat mempengaruhi profitabitas bank. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada bagan kerangka pemikiran yang disajikan sebagai 

berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

      : Merupakan proses analisis variabel penelitian 

     : Merupakan variabel bebas yang mempengaruhi 

variabel terikat 

Laporan Keuangan 
Bank 

Analisis Laporan 
Keuangan Bank 

Penilaian Tingkat 
Kesehatan Bank 

Manajemen Kualitas 
Aktiva 

Struktur  
Modal 

Risiko 
Kredit 

Non Performing 
Loan 

Profitabilit
as 
(Earnings) 

Likuiditas 



Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan 

hipotesis penelitian, sebagai berikut: 

1. Likuiditas dan risiko kredit secara simultan berpengaruh terhadap 

profitabilitas bank. 

2. Likuiditas secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas bank. 

3. Risiko kredit secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas 

bank.  

 

1.6 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum dan Bank Swasta Nasional 

yang listing di Bursa Efek Indonesia. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan 

April sampai dengan September tahun 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


