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1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pertumbuhan dan kemajuan ekonomi suatu negara sangat ditentukan oleh 

sejauhmana sumber-sumber ekonomi suatu negara dapat bersinergi dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bisa terwujud manakala semua 

lembaga-lembaga ekonomi dapat bahu-membahu dalam menggerakkan semua 

potensi ekonomi yang ada secara optimal. Salah satu lembaga ekonomi yang 

memiliki peranan strategis yang menentukan pertumbuhan dan perkembangan 

ekonomi negara adalah lembaga keuangan, khususnya perbankan. Sebab bank 

merupakan badan yang berfungsi sebagai financial intermediary atau lembaga 

perantara. Fungsi lembaga perantara atau intermediary tersebut yaitu dengan 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan 

kembali kepada masyarakat di sektor riil dengan bentuk kredit. 

Apabila fungsi diatas dapat dilakukan secara optimal maka akan sangat 

membantu pemerintah dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam 

menjembatani dunia usaha atau sektor riil sebagai pihak yang membutuhkan dana. 

Sebab sektor riil merupakan sektor yang menjadi penopang ekonomi negara, 

fundamental ekonomi negara sangat ditentukan oleh keberadaan sektor riil, jika 

sektor ini dapat berkembang dengan baik, maka akan berdampak positif kepada 

masyarakat terutama dalam meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karena itu 

hubungan antara sektor riil dan sektor moneter (keuangan) haruslah seimbang 

karena keduanya mempunyai peranan yang sangat signifikan. 



Wacana perdebatan diantara bankir Indonesia muncul akibat keluarnya 

peraturan Bank Indonesia no. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 januari 2005 tentang 

penilaian aktiva bank umum yang pada intinya menerapkan pola uniform 

classification untuk aktiva produktif yang digunakan untuk membiayai satu 

debitur atau satu proyek. Umumnya bankir setuju dengan keluarnya peraturan ini 

karena merupakan perwujudan cita-cita Arsitektur Perbankan Indonesia (API) 

untuk meningkatkan manajemen risiko bank. Namun sementara bankir berpedapat 

bahwa penerapan peraturan ini hendaknya tidak terburu-buru dan dilakukan secara 

menyuluruh dalam jangka waktu bersamaan. Jika ini diterapkan dengan segera 

dan tanpa pertimbangan, dikhawatirkan akan dapat meningkatkan Non Performing 

Loan  bank-bank, terutama yang sedang merestrukturisasi utang-utangnya. 

Keluarnya peraturan-peraturan tersebut dimaksudkan untuk 

mempertahankan dan memperkuat industri perbankan dari keadaan instabilitas 

seperti yang pernah terjadi pada masa krisis maupun sebelumnya. Jadi Bank 

Indonesia bermaksud ingin mendisiplinkan pasar perbankan secara seragam dan 

tegas. 

Masalah Non Performing Loan menjadi pekerjaan rumah perbankan yang 

belum terselesaikan sejak program penyehatan dan restrukturisasi perbankan yang 

dimulai tahun 1998. Masalah Non Performing Loan tersebut menjadi tantangan 

besar dunia perbankan karena sejak program restrukturisasi perbankan rasio Non 

Performing Loan gross sulit mencapai angka ideal 5%. Seperti yang dikatakan 

oleh ketua umum Perhimpunan Bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono, 

tantangan perbankan nasional di tahun 2009 adalah potensi NPL atau kredit 



bermasalah karena beberapa nasabah akan mengalami kesulitan membayar dan 

pada akhirnya meminta restrukturisasi pinjaman. Kondisi ini akan terjadi sebagai 

akibat dari krisis global yang telah terjadi. (Kompas-online, 2009). 

Apabila bank-bank mampu menekan rasio Non Performing Loan (NPL) 

dibawah 5%, maka potensi keuntungan yang akan diperoleh akan semakin besar 

karena bank-bank akan menghemat uang yang akan digunakan untuk membentuk 

cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Semakin kecil 

PPAP yang harus dibentuk oleh bank, maka laba usaha yang diperoleh 

memungkinkan menjadi semakin besar sehingga kinerja bank secara keseluruhan 

akan membaik. 

Dalam PSAK No. 31 (Revisi 2000) disebutkan bahwa kredit non 

performing (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. 

Mengingat adanya suatu risiko yang harus diambil bank ketika 

menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat, maka digunakanlah 

instrumen untuk menghadapi risiko terjadinya kerugian dari penyaluran kredit 

tersebut yaitu penyisihan penghapusan aktiva produktif. 

Penyisihan penghapusan aktiva produktif mempunyai fungsi sebagai 

cadangan terhadap risiko kerugian penanaman dana. Dengan adanya penyisihan 

penghapusan aktiva produktif, bank telah mempunyai persiapan jika suatu waktu 

kredit yang diberikan ternyata tidak dapat dikembalikan oleh debitur. Untuk 

dapat menyediakan cadangan tersebut, bank harus memiliki dana yang cukup. 



Namun cadangan ini dapat membuat bank mengalihkan aktiva produktifnya 

menjadi aktiva tidak produktif, dengan demikian akan mengurangi dana yang 

akan digunakan oleh bank untuk melakukan ekspansi kredit dalam rangka 

memperoleh laba. 

Tingginya PPAP dapat diartikan sebagai bentuk ketidakpercayaan 

perbankan terhadap masa depan ekonomi, dan tentunya juga kredit yang 

disalurkan. (Kompas-online, 2009). 

Untuk mengetahui kemampuan bank dalam memperoleh laba, kita akan 

melihat net income atau asio-rasio yang berkaitan dengan faktor tersebut, 

misalnya Return On Assets (ROA). Rasio ini menunjukan pula tingkat kesehatan 

bank tersebut. 

Laporan keuangan perbankan merupakan sarana yang digunakan oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui kinerja dan kesehatan dari 

suatu bank. Laporan keuangan tersebut dianalisa sesuai dengan kebutuhan 

masing-masing pihak. Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu bank maka 

kesehatannya semakin baik. Setiap bank harus berusaha seoptimal mungkin untuk 

meningkatkan profitabilitasnya. 

Salah satu analisa laporan keuangan perbankan yang sering digunakan 

adalah analisa CAMEL (Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity). 

Maksud dari analisa ini adalah untuk memperoleh kesimpulan mengenai tingkat 

kesehatan perbankan yang dilihat dari kelima aspek tersebut. 

Adapun penelitian pada tahun sebelumnya yang dapat penulis jadikan 

bahan referensi, seperti penelitian oleh Jeffri Maulana (2006) dengan judul “ 



Pengaruh Tingkat Non Performing Loan Terhadap Tingkat Profitabilitas 

Bank ” dengan mengambil 10 bank sebagai sampel. 

Penelitian ini pun didasarkan pada penelitian Eko Widodo Lo yang 

terdapat dalam Jurnal Bisnis dan Akuntansi volume 3, nomer 1, April 2001, 315-

334,  yang berjudul, “ Rasio Keuangan Untuk Mengukur Asosiasi Likuiditas, 

Struktur Modal, dan Kualitas Aktiva dengan Profitabiitas Bank : Analisis Korelasi 

Kanonikal “ yang menunjukkan adanya korelasi kanonikal yang signifikan antara 

variabel dependen (ROE) dengan variabel independen (LDR, GWM, PBDPHB, 

dan CAR. 

Atas dasar latar belakang penelitian penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : 

“Pengaruh Tingkat Non Performing Loan dan Penyisihan 

Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Terhadap Profitabilitas Bank” 

(Penelitian Pada Bank Umum Pemerintah dan Bank Swasta Nasional yang 

Listing di Bursa Efek Indonesia). 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh secara simultan (keseluruhan) dari tingkat Non 

Performing Loan, dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) 

terhadap Profitabilitas bank yang listing di Bursa Efek Indonesia. 



2. Apakah terdapat pengaruh secara parsial dari tingkat Non Performing Loan, 

dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Profitabilitas 

bank yang listing di Bursa Efek Indonesia. 

 

1.3 Batasan Penelitian 

Untuk memfokuskan penelitian ini, maka penulis membuat beberapa 

batasan. Batasan ini diberikan agar penelitian tidak menyimpang dari arah dan 

tujuan serta dapat diketahui sejauh mana hasil penelitian dapat digunakan. 

Batasan-batasan tersebut adalah: 

1. Pengukuran Non Performing Loan (NPL) yang dipakai adalah sesuai dengan 

ketentuan Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia 

No.3/30/DPNP/2001 tanggal 14 Desember 2001 tentang pedoman 

penghitungan rasio keuangan. 

2. Pengukuran Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang digunakan adalah 

sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang 

Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. 

3. Penilaian Profitabilitas yang digunakan adalah Return on Assets (ROA). 

4. Penelitian dilakukan terhadap bank-bank yang listing di Bursa Efek Indonesia. 

5. Tahun penelitian dibatasi dari tahun 2003 sampai dengan 2007. 

 

 

 

 



1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang 

ditimbulkan dari tingkat Non Performing Loan, dan Penyisihan Penghapusan 

Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Profitabilitas bank. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan (keseluruhan) dari tingkat Non 

Performing Loan, dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) 

terhadap Profitabilitas bank yang listing di Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial dari tingkat Non Performing 

Loan, dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap 

Profitablitas bank yang listing di Bursa Efek Indonesia. 

 

1.5. Kegunaan Penelitian 

Melalui penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat bermanfaat bagi semua 

pihak yang berkepentingan, antara lain: 

1. Bagi Penulis 

Memperdalam ilmu pengetahuan mengenai perbankan dan penganalisaan 

laporan keuangan bank khususnya bank-bank di Indonesia, terutama faktor-

faktor yang penting bagi bank seperti tingkat Non Performing Loan, dan 

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dapat mempengaruhi 

tingkat Profitabilitas bank. 

 

 

 



2. Bagi Pihak Perbankan  

Untuk memberikan informasi bagi dunia perbankan sejauh mana tingkat Non 

Performing Loan, dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) 

dapat mempengaruhi kinerja bank dan tingkat kesehatan bank. 

3. Bagi peneliti selanjutnya dan masyarakat umum  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan 

referensi tambahan khususnya mengenai topik-topik sekitar perbankan dan 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaannya. 

 

1.6. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Membaiknya kinerja perbankan ternyata diikuti dengan semakin 

menguatnya tingkat likuiditas bank-bank. Membaiknya likuiditas dapat dilihat 

dengan semakin banyaknya uang perbankan yang disimpan dalam bentuk SBI. 

Peningkatan SBI mengindikasikan bank-bank tidak mampu menyalurkan uangnya 

dalam bentuk kredit atau aktiva produktif lainnya (Earnins Assets). 

Penyaluran kredit merupakan aktivitas pokok bank karena dengan 

menyalurkan kredit kepada debitur, bank akan 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 risiko kredit yang timbul. 

Selain prinsip prudential atau kehati-hatian harus selalu diperhatikan untuk 

mencegah timbulnya kredit bermasalah. 

Menurut PSAK No.31 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)” 

(PSAK 2004 No.31) 
 

Jika bank melakukan kebijakan ekspansi kredit kepada pihak ketiga atau 

nasabah debitur sebagai usaha memperoleh laba yang optimal, maka hal ini diikuti 

pula dengan meningkatnya kebutuhan bank akan dana yang dijadikan modal 

untuk penyaluran kredit. Semakin besar kredit yang disalurkan maka semakin 

besar biaya dana yang otomatis mengakibatkan semakin besar beban bunga yang 

ditanggung oleh bank. 

Tinggi rendahnya risiko yang dihadapi bank dari seluruh jumlah 

pembiayaan yang 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. Bank dituntut untuk selalu menjaga kredit agar tidak berada dalam 

kategori kredit bermasalah atau non performing loan.  

Dalam PSAK No. 31 (Revisi 2000) disebutkan bahwa kredit non 

performing (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 Dahlan Siamat 

dalam Manajemen Lembaga Keuangan (2005:359), kredit yang termasuk dalam 

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



diragukan (doubtful), dan kredit macet (loss). Tingkat Non Performing Loan dapat 

dihitung dengan membandingkan saldo kredit bermasalah dengan total kredit. 

Tingkat Non Performing Loan yang tinggi akan menurunkan tingkat profitabilitas 

bank, bank tidak menerima angsuran pokok dan atau pendapatan bunga dari kredit 

bermasalah tersebut, dimana hal tersebut merupakan sumber pendapatan utama 

bank. Semakin besar tingkat Non Performing Loan pun akan mempengaruhi 

besarnya pembentukan cadangan PPAP yang akan dibentuk oleh bank. 

Di Indonesia, ketentuan tentang cadangan penghapusan kredit bermasalah 

diatur oleh Bank Indonesia. Sesuai Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 

tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, jumlah 

minimum cadangan aktiva produktif yang harus disisihkan bank adalah sebagai 

berikut: 

a. 1% dari aktiva produktif lancar. 
b. 5% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam pengawasan khusus. 
c. 15% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah 

  dikurangi dengan nilai agunan. 
d. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi 

dengan nilai agunan. 
e. 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi 

dengan nilai agunan. 
 
Dengan adanya cadangan tersebut maka aktiva produktif bank dapat 

mengalami pengurangan, dana yang seharusnya dapat digunakan untuk 

melakukan ekspansi kredit untuk memperoleh laba digunakan untuk 

pembentukan cadangan tersebut, sehingga dapat mengurangi tingkat 

profitabilitasnya. 



Profitabilitas merupakan salah satu rasio keuangan yang menujukkan hasil 

dari sejumlah besar kebijakan dan keputusan yang diambil oleh manajemen 

perusahaan, dan merupakan tolak ukur kinerja bank.  

Hasibuan Malayu S.P dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan  

(2005:100) mengungkapkan pengertian profitabilitas atau rentabilitas bank 

sebagai berikut: 

“Rentabilitas Bank adalah suatu kemampuan suatu bank untuk 

memperoleh laba yang dinyatakan dalam persentase. ”  

Ada beberapa rasio yang umumnya dikenal, yang termasuk ke dalam rasio 

profitabilitas atau rentabilitas, yaitu: Net Profit Margin, Gross Profit Margin, 

Return on Equity, Return on Asset, Return on Investment, Earning Per Share, dan 

Asset Utilization. Penelitian ini menggunakan Return on Asset (ROA) karena 

mengacu pada tolak ukur yang dipakai dalam penilaian tingkat kesehatan bank 

ROA menunjukkan kemampuan kemampuan manajemen bank dalam 

menghasilkan profit dari pengelolaan aset yang dimiliki. 

Seluruh penjelasan di atas memberikan suatu pemikiran bahwa tingkat 

Non Performing Loan, dan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) 

diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat Profitabilitas bank. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada bagan kerangka pemikiran yang disajikan sebagai 

berikut: 
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Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 
 
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan 

hipotesis yang akan diuji di dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh secara simultan (keseluruhan) dari tingkat Non Performing 

Loan, dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap 

Profitabilitas bank. 

2. Terdapat pengaruh secara parsial dari tingkat Non Performing Loan, dan 

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Profitabilitas 

bank. 

 
 



1.7. Waktu dan Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian akan mengambil tempat pada Bursa Efek Indonesia. 

Waktu penelitian dilakukan sejak bulan Januari sampai dengan Maret 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  


