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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Perbankan merupakan salah satu hal yang berpengaruh terhadap 

perekonomian di seluruh negara, termasuk di Indonesia. Tidak sedikit roda-roda 

perekonomian terutama di sektor rill digerakkan oleh perbankan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Banyaknya sektor yang bergantung pada 

perbankan tersebut disebabkan oleh fungsi dan peran perbankan yang begitu 

penting bagi perekonomian suatu negara. 

Bank merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan 

(financial intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki dana (surplus unit) 

dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (deficit unit) serta sebagai lembaga 

yang berfungsi memperlancar aliran lalu lintas pembayaran. Sebagai industri yang 

dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat, memelihara 

tingkat kesehatan dan kinerja bank menjadi penting untuk dilakukan 

(Merkusiwati, 2007).  

Kuantitas bank yang banyak menciptakan persaingan yang semakin ketat dan 

kinerja bank yang menjadi rendah karena ketidakmampuan bersaing di pasar, 

sehingga banyak bank yang sebenarnya kurang sehat atau bahkan tidak sehat 

secara financial. Sehat tidak suatu perusahaan atau perbankan, dapat dilihat dari 

kinerja keuangan terutama kinerja profitabilitas dalam suatu perusahaan 

perbankan tersebut, perbankan dituntut untuk senantiasa menjaga kinerja agar 
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tetap optimal dan menjaga tingkat kesehatan perbankan pada kondisi yang baik 

berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. 

Profitabilitas merupakan indikator yang paling penting untuk mengukur 

kinerja suatu bank.. Profitabilitas merupakan kemampuan bank untuk 

menghasilkan/memperoleh laba secara efektif dan efisien. Profitabilitas yang 

digunakan adalah ROA karena dapat memperhitungkan kemampuan manajemen 

bank dalam mengelola aktiva yang dimilikinya untuk menghasilkan income. 

Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang 

dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi 

penggunaan asset (Dendawijaya, 2009). 

Selain itu juga, dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank 

Indonesia lebih mementingkan penilaian ROA daripada ROE karena Bank 

Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan 

asset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat 

sehingga ROA lebih mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas perbankan 

(Dendawijaya, 2009). 

Dalam industri perbankan resiko kegagalan yang terjadi biasanya disebabkan 

oleh kegagalan dalam menangani kredit karena pengalokasian dana terbesar bank 

ialah dalam bentuk pemberian kredit, dimana kredit memberikan peluang 

keuntungan terbesar bagi bank (Dendawijaya, 2009) ataupun kesalahan 

manajemen perusahaan yang berakibat pada kesulitan keuangan bahkan kegagalan 
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usaha perbankan, sehingga pada akhirnya dapat merugikan kegiatan 

perekonomian nasional dan merugikan masyarakat selaku pemilik dana. 

Terkait risiko ini, dalam dunia perbankan terdapat istilah Non Performing 

Loan (NPL). Menurut (Darmawan,2004), NPL merupakan rasio yang 

dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-cover risiko 

kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. Bank harus berhati-hati dalam 

menyalurkan kredit agar tidak terjadi NPL yang tinggi.  

Bank Indonesia telah menetapkan angka maksimum untuk rasio NPL sebesar 

5%, apabila bank mampu menekan rasio NPL dibawah 5%  maka potensi 

keuntungan yang akan diperoleh akan semakin besar, karena bank akan 

menghemat uang yang akan diperlukan untuk mebentuk cadangan kerugian kredit 

bermasalah atau Penyisihan Penghapusan Aktva Produktif (Bank Indonesia, 

2005). 

Peningkatan NPL yang dialami perbankan juga akan mengakibatkan 

tersendatnya penyaluran kredit. Kredit bermasalah akan mempengaruhi 

permodalan yang juga dapat menyebabkan bank mengalami masalah likuiditas. 

Pertumbuhan kredit yang belum optimal tercermin dari angka-angka LDR atau 

yang sekarang disebut LFR sesuai dengan Peraturan  Bank Indonesia Nomor 

17/11/PBI/2015. Ketentuan Bank Indonesia tentang LDR/LFR yang terbaru yaitu 

antara rasio 78% hingga 92%. Semakin tinggi LDR/LFR maka laba bank semakin 

meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan 

efektif). Dengan demikian besar-kecilnya rasio LDR/LFR suatu bank akan 

mempengaruhi kinerja bank tersebut. 
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Dalam mengukur kemampuan menajemen bank dalam mengelola aktiva 

produktif untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih dapat dilihat melalui rasio 

NIM (Net Interest Margin) (Frianto,2012). Rasio ini menunjukkan kemampuan 

bank dalam memperoleh pendapatan operasional dari dana yang ditempatkan 

dalam bentuk pinjaman (kredit). Semakin tinggi NIM menunjukkan semakin 

efektif bank dalam penempatan aktiva produktif dalam bentuk kredit, maka 

meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank 

sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Nilai 

rasio NIM yang ditetapkan dalam standar Bank Indonesia adalah 6% keatas. 

Efisiensi operasional juga merupakan masalah yang kompleks dimana setiap 

perusahaan perbankan selalu berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik 

kepada nasabah, namun pada saat yang sama bank harus berupaya untuk 

beroperasi dengan efisien agar mendapatkan tingkat profitabilitas yang tinggi. 

Indikator efisiensi operasional yang lazim digunakan adalah BOPO (rasio biaya 

operasional dengan pendapatan operasional. Semakin besar BOPO maka akan 

semakin kecil atau menurun kinerja keuangan perrbankan. Bagitu juga sebaliknya, 

jika BOPO semakin kecil, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan suatu 

perusahaan (perbankan) semakin meningkat atau membaik. (Riyadi,2006). Nilai 

rasio BOPO yang dikatakan sehat sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia 

sebesar 93,52%. 

Dikutip dari berita republika.co.id yang berjudul “Profitabilitas Bank dalam  

Tekanan” menjelaskan bahwa profitabilitas perbankan dinilai berada dalam 

tekanan selama periode 2014 sampai 2015 dan diperkirakan berlanjut pada 2016. 
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Pengamat perbankan dan Kepala Subdivisi Risiko Perekonomian dan Sistem 

Perbankan LPS, Mochammad Doddy Ariefianto mengatakan, tekanan 

profitabilitas tersebut bersumber dari beberapa hal.  

Pertama, margin bunga bersih (NIM) dengan suku bunga rata-rata masih 

cukup tinggi meski agak longgar di kuartal I 2015. Secara umum, suku bunga 

masih tinggi, deposito yang nilainya Rp 100 juta ke bawah di sekitar 7,5-7,75 

persen, sedangkan deposito yang nilainya di atas Rp 1 miliar bisa mendapat bunga 

9-10 persen. 

Kedua, risiko kredit macet (non performing loan/NPL) yang cukup tinggi 

sehingga perbankan tidak bisa memaksa menaikkan bunga kredit karena rasio 

NPL di kisaran 2,4-2,5 persen. Jika perbankan dipaksa menaikkan bunga, tekanan 

akan timbul. Dari segi NIM biaya dana tinggi, tetapi bank tidak berani push on 

kepada debiturnya. Adapun NPL masih tinggi tumbuh 37 persen dan NPL gross 

hampir 2,5 persen sehingga menekan biaya. 

Ketiga, prospek bisnis yang sekarang dengan pertumbuhan ekonomi 

melambat menjadi 4,71 persen pada kuartal I 2015, sementara rupiah masih dalam 

tekanan. Suku bunga yang masih relatif tinggi yang menyebabkan bank sulit 

untuk ekspansi.  

Likuiditas perbankan pada Februari 2014 juga masih belum 

memperlihatkan peningkatan, yang ditandai dengan stabilnya rasio kredit terhadap 

simpanan atau LDR, LDR sedikit menurun dari 95,9 persen pada Januari 2015 

menjadi 95,8 persen pada Februari 2015.  Stabilnya LDR ini disebabkan oleh 
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perlambatan lebih lanjut pada pertumbuhan kredit, sementara DPK tumbuh 100 

bps lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Pertumbuhan kredit sudah mengalami 

peningkatan, yaitu dari 11,3 persen (yoy) pada Januari 2015 menjadi 11,9 persen 

(yoy) pada bulan Februari 2015. Akan tetapi, jika dilihat dengan rata-rata 

bergerak, sebenarnya pertumbuhan kredit masih berada dalam tren menurun 

Dengan petumbuhan laba seperti ini, prospek pertumbuhan laba perbankan 

di 2015 masih uncertain. Sebab, banyak bank yang mengurangi bisnis atau 

minimal melakukan strategi konservatif. Doddy menilai tekanan perbankan tahun 

ini arah bebannya akan bergeser kepada risiko kredit macet. Sementara, tahun lalu 

tekanan berasal dari NIM. (www.republika .co.id, kamis, 8 oktober pukul 19.32) 

Berikut tabel mengenai perkembangan rasio-rasio keuangan pada Bank 

Umum Swasta Nasional yang terdaftar di BEI periode tahun 2010 – 2014: 

Tabel 1.1 

Perkembangan Rasio-Rasio Keuangan pada BUSN yang Terdaftar di 

BEI Periode 2010-2014 

Tahun 

NPL 

Rata-

Rata 

LDR/LFR 

Rata-Rata 

NIM 

Rata-

Rata 

BOPO 

Rata-

Rata 

ROA 

Rata-

Rata 

2010 1,72 74,27 5,36 88,41 1,33 

2011 1,41 77,14 6,06 86,7 1,49 

2012 1,46 81,82 6,06 83,2 1,88 

2013 1,26 85,19 5,51 84,1 1,8 

2014 1,69 85 4,7 86,6 1,33 

Sumber : Data annual report Bank Umum Swasta Nasional yang Terdaftar 

di BEI Periode 2010-2014 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa rasio-rasio keuangan pada Bank 

Umum   Swasta   Nasional  yang terdaftar di BEI  periode   tahun   2010 – 2014   

mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Rasio NPL pada periode tahun 2011-2012 
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mengalami kenaikan sebesar 0,05%, akan tetapi rasio ROA juga mengalami   

kenaikan   sebesar   0,39% dan pada tahun 2012-2013 mengalami penurunan 

sebesar 0,20%, akan tetapi rasio ROA mengalami penurunan sebesar 0,08%.  Hal   

ini   bertentangan   dengan   teori  yang dikemukakan   oleh (Dendawijaya,2009)  

dimana jika   kredit   bermasalah meningkat maka akan menurunkan profitabilitas 

yang diterima bank. 

Rasio LDR/LFR pada periode tahun 2012-2013  mengalami kenaikan 

sebesar  3,37%, akan tetapi rasio ROA   mengalami   penurunan   sebesar    

0,08%. 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. 

Alasan peneliti memilih objek bank umum swasta nasional dalam 

penelitian ini dikarenakan peneliti melihat adanya suatu peluang penelitian baru 

terhadap perbankan mengingat dalam penelitian sebelumnya lebih banyak 

meneliti terhadap BUMN.Selain itu penelitian ini  tidak hanya pada BUSN devisa 

namun pada BUSN non devisa pula. Alasan lainnya juga dikarenakan BUSN tidak 

terlibat dalam unsur politik seperti BUMN dalam kegiatan operasionalnya, 

sehingga untuk mendapatkan laba atau mencapai profitabilitas BUSN benar-benar 

bersaing secara ketat. 
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Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian yang akan diajukan 

adalah: 

“Pengaruh NPL, LDR/LFR, NIM, dan BOPO terhadap Profitabilitas Bank 

(ROA) pada Bank Umum Swasta Nasional yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2010-2014” 

1.2.Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan 

diidentifikasi dalan penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana hubungan antara NPL, LDR/LFR, NIM, dan BOPO pada Bank 

Umum Swasta Nasional yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2014? 

2. Bagaimana pengaruh NPL, LDR/LFR, NIM, dan BOPO secara parsial 

terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Swasta Nasional yang 

Terdaftar di BEI Periode 2010-2014? 

3. Bagaimana pengaruh NPL, LDR/LFR, NIM, dan BOPO secara simultan 

terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Swasta Nasional yang 

Terdaftar di BEI Periode 2010-2014? 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah mengumpulkan data,menganalilis,dan 

menarik kesimpulan yang berhubungan dengan NPL, LDR/LFR, NIM, dan BOPO 

terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Swasta Nasional yang Terdaftar di BEI 

Periode 2010-2014 yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi sebagai salah 
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satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Ekonomi pada Fakultas 

Ekonomi,Jurusan Akuntansi, Universitas Widyatama,Bandung. 

Tujuan dilakukan penelitian sesuai dengan permasalahan diatas  adalah: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara NPL, LDR/LFR, 

NIM, dan BOPO pada Bank Umum Swasta Nasional yang Terdaftar di 

BEI Periode 2010-2014. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh NPL, LDR/LFR, NIM, 

dan BOPO secara parsial terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum 

Swasta Nasional yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2014. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh NPL, LDR/LFR, NIM, 

dan BOPO secara simultan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum 

Swasta Nasional yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2014. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat atau 

kegunaan bagi pihak-pihak sebagai berikut: 

1. Penulis 

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi penulis karena dapat 

menambah serta memperluas wawasan dan pemahaman penulis mengenai 

seberapa pengaruh rasio NPL, LDR/LFR, NIM, dan BOPO terhadap 

Profitabilitas khususnya pada Bank Umum Swasta Nasional yang 

Terdaftar di BEI. 

 



10 
 

 
 

2. Perusahaan 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

seberapa besar pengaruh rasio NPL, LDR/LFR, NIM, dan BOPO terhadap 

Profitabilitas yang dapat menjadi dasar untuk merencanakan pegelolaan 

dana dalam rangka meningkatkan laba pada periode mendatang. 

3. Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dan 

juga sebagai tambahan bahan referensi baik bagi mahasiswa jurusan 

Akuntansi maupun pihak lainnya yang berkepentingan, untuk digunakan 

dalam masalah atau hasil-hasil yang berhubungan dengan rasio-rasio 

keuangan, maupun kinerja keuangan perusahaan khususnya perbankan. 

1.5.Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penulis melakukan penelitian pada Bank Umum Swasta Nasional yang 

terdaftar di BEI Periode 2010-2014. Dengan memperoleh data sekunder dari 

Kantor  Cabang  Bursa  Efek Indonesia  yang  berada  di  Jl.Veteran no 10 

Bandung. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan September 2015 sampai 

dengan selesai. 

 

 


