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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

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, 2009). Sedangkan 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, 2013). 

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 untuk memperoleh laba selama periode 

tertentu (Munawir, 2010). Penting bagi bank menjaga  profitabilitasnya tetap 



2 
 

stabil bahkan meningkat untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang saham, 

meningkatkan daya tarik investor dalam menanamkan modal, dan meningkatkan 

kepercayaan masyarakat untuk menyimpan kelebihan dana yang dimiliki pada 

bank. 

Penempatan dana yang paling menguntungkan adalah dalam bentuk kredit, 

namun demikian risiko yang dihadapi oleh bank dalam penempatan dana tersebut 

juga besar. Kredit menjadi sumber pendapatan dan keuntungan bank yang 

terbesar. Disamping itu kredit juga merupakan jenis kegiatan penanaman dana 

yang sering menjadi penyebab utama suatu bank dalam menghadapi masalah 

besar. Maka tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa usaha bank sangat 

dipengaruhi oleh keberhasilan mereka mengelola kredit. Pada dasarnya semua 

bisnis tidak terlepas dari resiko kegagalan. Demikian pula dengan dunia 

perbankan. Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank mengandung resiko yaitu 

berupa tidak lancarnya pembayaran kredit atau dengan kata lain kredit bermasalah 

(Non Performing Loan) sehingga akan mempengaruhi kinerja bank (Kuncoro dan 

Suhardjono, 2002).  

Kredit bermasalah muncul saat nasabah tidak dapat mengembalikan 

pinjaman yang telah diberikan kepada nasabah tepat pada waktu yang telah 

disepakati, namun tidak semua kredit bermasalah merupakan kredit macet. Jika 

ditangani dengan baik, kredit bermasalah pasti bisa diselesaikan. Kredit 

bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) dapat diartikan sebagai pinjaman 

yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan karena 

faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur misalnya akibat kurangnya 
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pengetahuan bisnis yang dibiayai bank, terjadinya miss management, konflik 

keluarga atau mungkin nasabah debitur sejak awal berniat menipu bank (Taswan, 

2010).  

Berdasarkan informasi yang dikutip 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 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 meningkat menjadi 4,63 persen 

pada Juni 2013, kemudian 4,92 persen pada Juli 2013, Sedangkan puncaknya 

yaitu 5,21 persen pada Agustus 2013. (sumber: www.beritasatu.com, 2013). 

Kebijakan rasio lain pada loan to deposito ratio (LDR) yang dikaitkan 

dengan giro wajib minimum (GWM), dan permintaan Bank Indonesia (BI) agar 

bank menurunkan marjin bunga bersih (Net Interest Margin / NIM), menimbulkan 

dilema. Bagi bank ber LDR tinggi, ruang penyaluran kredit mereka semakin 

sempit. Saat sama, bank memiliki target laba. Alhasil, bank lebih memilih 

menaikkan NIM. Cara tersebut ditempuh Bank Danamon dan CIMB Niaga. Bila 

dilihat dari kreditnya, pertumbuhan kredit kedua bank ini masih di bawah rata-rata 

industri yang mencapai 28% (yoy). Kredit Danamon hanya tumbuh 19% menjadi 
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Rp 110,4 triliun (yoy), dan CIMB Niaga tumbuh 18% menjadi Rp 137,4 triliun. 

Rendahnya pertumbuhan kredit lantaran mengetatnya likuiditas yang terindikasi 

dari LDR. Semester I-2012, LDR Bank Danamon menyentuh 97,11% , lebih 

rendah dari periode yang sama 2011 sebesar 99,04%. Adapun LDR CIMB Niaga 

berada di level 98,83% atau naik dari posisi 93,42%. Selain faktor likuiditas, 

kredit seret juga dipengaruhi oleh penurunan permintaan, terutama di sektor usaha 

yang berorientasi ekspor (kontan.co.id). 

Kebanyakan bank pasti menjaga posisi LDR di bawah 100%. Pasalnya, 

jika bank memiliki LDR tinggi, berarti likuiditas sedang ketat. Dan jika terjadi 

penarikan dana dalam jumlah besar, bank dengan LDR tinggi akan menghadapi 

masalah, kendati rasio kecukupan modal (CAR) jauh di atas batas aman bank 

sentral yakni sebesar 8% (kontan.co.id). 

Persaingan antar bank dalam menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit, dalam praktiknya banyak yang 

menyimpang dari aturan yang berlaku dalam Industri Perbankan seperti tidak 

mengindahkan prinsip kehati-hatian bank (prudential banking) dengan 

memberikan kredit tak terbatas pada nasabah satu grup dengan perbankan 

tersebut, sehingga seringkali merugikan para deposan dan investor serta 

berdampak pada perekonomian Negara (Dewi, Herawati, Sulindawati, 2015). 

Bank memiliki modal yang dapat digunakan untuk kegiatan operasional 

bank. Modal bank terdiri dari dua macam yakni modal inti dan modal pelengkap. 

Rasio kecukupan modal yang sering disebut dengan Capital Adequacy Ratio 

(CAR) mencerminkan kemampuan bank untuk menutup risiko kerugian dari 
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aktivitas yang dilakukannya dan kemampuan bank dalam mendanai kegiatan 

operasionalnya (Idroes dan Sugiarto, 2006). Sesuai peraturan Bank Indonesia No. 

10/15/PBI/2008, permodalan minimum yang harus dimiliki bank adalah 8%. Ini 

berarti bahwa semakin tinggi modal yang diinvestasikan maka semakin tinggi 

profitabilitas bank (Hayat, 2008). 

Pengelolaan dana oleh bank tidak hanya berupa penyaluran kredit, kepada 

masyarakat akan tetapi bisa juga dilakukan dengan investasi atau penanaman dana 

ke dalam aktiva produktif lainnya, yaitu surat-surat berharga, seperti obligasi, dan 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dalam rangka memperkuat likuiditas bank. 

Likuiditas adalah tingkat kemampuan bank memenuhi kewajiban 

keuangan yang harus dibayar. Tingkat likuiditas dapat diukur antara lain dengan 

rasio keuangan yaitu Loan To Deposit Ratio (LDR) yang merupakan rasio untuk 

menilai likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan 

terhadap dana pihak ketiga. uatu analisis likuiditas membutuhkan penggunaan 

anggaran kas, tetapi dengan menghubungkan kas dan aset lancar lainnya dengan 

kewajiban lancar, analisis rasio memberikan ukuran likuiditas yang cepat dan 

mudah digunakan (Fahmi, 2011). 

Dalam menentukan tingkat kesehatan bank yang pada akhirnya dapat 

mencerminkan keberlanjutan kinerja keuangan suatu bank, Bank Indonesia lebih 

mementingkan penilaian besarnya laba berdasarkan Return On Assets (ROA) 

karena Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang 

diukur dengan assets yang sebagian besar dananya dihimpun dari simpanan 

masyarakat (Dendawijaya, 2009). Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar 
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pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi 

bank tersebut dari segi penggunaan aset, sehingga dalam penelitian ini digunakan 

tingkat profitabilitas dengan rasio Return on Asset (ROA).  

Non Performing Loan (NPL) Salah satu fungsi dari bank adalah 

menyalurkan dana pihak ketiga ke dalam kredit. NPL merupakan rasio untuk 

mengukur kemampuan bank dalam menjaga resiko kegagalan pengembalian 

kredit oleh debitur. Rasio NPL pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa periode 

tahun 2008-2009 mengalami kenaikan sebesar 0,15%, akan tetapi rasio ROA juga 

mengalami kenaikan sebesar 0,95%. Hal ini bertentangan dengan teori yang 

dikemukakan oleh Dendawijaya (2009) dimana jika kredit bermasalah meningkat 

maka akan menurunkan profitabilitas yang diterima bank. 

Salah satu ukuran untuk mengetahui likuiditas bank adalah Loan to 

Deposit Ratio (LDR), yaitu seberapa besar dana bank yang disalurkan kepada 

kreditur. Semakin tinggi Loan to Deposit Ratio (LDR) maka laba bank semakin 

meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan 

efektif). Rasio LDR pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa periode tahun 

2007-2008 dan 2010-2011 mengalami sebesar 7,54% dan 2,7%, akan tetapi rasio 

ROA mengalami penurunan sebesar 1,19% dan 0,14%. Hal ini tidak sesuai 

dengan teori yang dikemukakan oleh Dendawijaya (2009) dimana jika LDR 

mengalami kenaikan, maka ROA juga akan mengalami kenaikan dan atau 

sebaliknya. 
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Berdasarkan teori-teori yang adamasih berbeda dengan temuan di praktik, 

maka penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh CAR, 

NPL, LDR terhadap Tingkat Profitabilitas Perbankan” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dapat 

diidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah Capital Adequacy Ratio berpengaruh terhadap Return on 

assets pada bank konvensional 

2. Apakah Non Performing Loan berpengaruh terhadap Return on assets 

pada bank konvensional 

3. Apakah Loan to Deposito Ratio berpengaruh terhadap Return on assets 

pada bank konvensional 

4. Apakah Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Loan to 

Deposito Ratio secara simultan berpengaruh terhadap Return on assets 

pada bank konvensional 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuannya adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio terhadap Return 

on assets pada bank konvensional. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Non Performing Loan terhadap Return on 

assets pada bank konvensional. 
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3. Untuk mengatahui pengaruh Loan to Deposito Ratio terhadap Return 

on assets pada bank konvensional. 

4. Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama Capital Adequacy 

Ratio, Non Performing Loan, Loan to Deposito Ratio terhadap Return 

on assets pada bank konvensional. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi : 

a. Penulis 

Penelitian ini untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang 

Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Loan To 

Deposit Ratio (LDR) dan Profitabilitas. 

b. Perbankan 

Penelitian ini sebagai masukan mengenai dan bagaimana Capital 

Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Loan To Deposit 

Ratio (LDR), dapat mempengaruhi ROA. 

c. Pihak lainnya 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan dasar 

pengembangan dalam melakukan penelitian selanjutnya. 
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian dimulai pada 

bulan September 2015 sampai dengan April 2016. 


