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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Perbankan Indonesia berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana 

masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan  pembangunan nasional 

dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, 

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat 

banyak (Ariyanto, 2004:34). 

Bank menyediakan jasa keuangan dan menjadi salah satu kebutuhan utama 

masyarakat dalam bertransaksi. Fungsi bank merupakan media intermediasi yang 

bertugas menyalurkan dari unit surplus ke unit defisit, dan juga berfungsi untuk 

mobilisasi dana masyarakat untuk di putar sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi 

dunia usaha.  

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak 

(Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang 

Perbankan). 

Di dalam dunia perbankan sangatlah diperlukan manajemen keuangan, yaitu 

segala kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana cara 

memperoleh pendanaan modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana, dan 

mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Bagi beberapa 

bank yang sudah Go Public, tujuan manajemen bank yaitu untuk memaksimalkan nilai 

perusahaan atau memberikan nilai tambah terhadap asset yang dimiliki oleh pemegang 

saham. 

Maksimalisasi nilai perusahaan dapat tercapai jika kinerja keuangan perusahaan 

baik. Kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dari rasio keuangan. Salah satu rasio 
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keuangan yang umum digunakan oleh investor sebelum membuat keputusan investasi 

adalah Return on Equity (ROE). ROE merupakan rasio antara laba sesudah pajak 

terhadap total ekuitas yang berasal dari setoran modal pemilik, laba tak dibagi dan 

cadangan lain yang dikumpulkan oleh perusahaan, ROE sebagai Rentabilitas modal 

sendiri (Suhardjono, 2002). 

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. mempunyai berbagai macam bentuk 

usaha seperti  simpanan giro, tabungan dan deposito serta kredit. Kredit merupakan 

usaha utama perbankan, dimana rata-rata jumlah harta bank di banyak Negara ekonomi 

maju dan berkembang terikat dalam bentuk kredit. Pendapatan terbesar bank berasal 

dari bunga, imbalan atau pembagian hasil usaha atas kredit yang disalurkan. Semakin 

banyak jumlah kredit yang disalurkan, maka potensi pendapatannya akan semakin 

besar. Tetapi, didalam pelaksanaan usaha tersebut tidak semua dana yang dihimpun 

dari masyarakat bisa disalurkan kepada masyarakat dengan lancar, terdapat beberapa 

hambatan yang akan dihadapi seperti mengalami kredit bermasalah dan risiko yang 

akan timbul yakni tidak terbayarnya kembali kredit yang diberikan baik sebagian 

ataupun seluruhnya. Hal ini mempengaruhi kepercayaan terhadap nasabah. Semakin 

besar jumlah kredit bermasalah, maka semakin besar pula jumlah cadangan yang harus 

disediakan dan semakin besar pula tanggungan bank untuk mengadakan dana cadangan 

tersebut karena kerugian bank akan mengurangi modal sendiri. Apalagi PT. Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk telah Go Public maka ada bagian laba yang akan 

dibagikan sebagai dividend dan setiap periodenya pun harus memberikan laporan 

keuangan secara transparan. 
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Kondisi kinerja keuangan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk digambarkan sebagai berikut:  

Gambar 1.1  

Grafik Kondisi Kinerja Keuangan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Periode Tahun 2006-2016 

 

 

Sumber : www.btn.co.id 
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Dari grafik tersebut terlihat kondisi keuangan PT. Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk sangatlah berfluktuatif. Rasio-rasio tersebut diduga mempunyai 

pengaruh terhadap ROE suatu bank. Dari struktur aset bank, kredit merupakan aktiva 

produktif terbesar sehingga pendapatan bunga yang diperoleh bank dari penyaluran 

kredit ini merupakan pendapatan terbesar yang diperoleh bank. Karena sumber dana 

utama yang digunakan untuk membiayai penyaluran kredit tersebut berasal dari dana 

pihak ketiga maka besarnya pendapatan bunga tersebut akan diikuti pula dengan 

besarnya beban bunga yang harus dibayar kepada nasabah. Pihak bank harus dapat 

menentukan besarnya tingkat bunga yang paling efektif sehingga kredit yang 

disalurkan dapat menghasilkan laba yang sebesar-besarnya. Namun perlu diingat 

bahwa dalam menjalankan kegiatan operasionalnya terutama dalam pemberian 

pinjaman, bank 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. 

Rasio yang menjadi pertimbangan investor pada saat berinvestasi pada saham 

perbankan adalah Non Performing Loan, Loan to Deposit Ratio, dan Capital Adequacy 

Ratio.  

Non Performing Loan adalah kredit bermasalah dimana debitur tidak memenuhi 

pembayaran tunggakan pinjaman dan bunga dalam jangka waktu yang sudah disepakati 

dalam perjanjian. Non Performing Loan termasuk kedalam rasio likuiditas bank yang 

menjadi indikator kunci dalam menilai kinerja fungsi bank.  

Dari gambar 1.1 terlihat ada ketimpangan pada garis tengah 32, NPL dalam 

keadaan naik sedangkan ROE juga mengalami  kenaikan. Hal ini tidak sejalan dengan 

teori yang seharusnya jika NPL naik, maka ROE menurun. Kemudian data tersebut 

juga tidak sejalan hasil yang ditulis oleh Saputri bahwa NPL berpengaruh secara positif 

terhadap ROE.   



5 

 

Kemudian Loan to Deposit Ratio  merupakan rasio untuk mengukur komposisi 

jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. LDR 

menyatakan seberapa jauh kemampun bank dalam membayar kembali penarikan dana 

yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber 

likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank 

yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan 

semakin besar.  

Pada gambar 1.1 pada titik 10, LDR dalam keadaan naik dan ROE pun naik. Di 

titik horizontal 19, LDR dalam keadaan menurun tetapi ROE naik. Hal ini tidak sejalan 

dengan teori, seharusnya LDR naik maka ROE pun mengalami kenaikan. Data tersebut 

tidak sejalan dengan jurnal yang ditulis oleh Hermina & Suprianto bahwa LDR tidak 

berpengaruh terhadap ROE. 

Selanjutnya, Capital Adequacy Ratio merupakan rasio yang memperlihatkan 

seberapa besar seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat 

berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, disamping 

memperoleh dana dari sumber-sumber di luar bank seperti dana dari masyarakat, 

pinjaman (utang), dan sebagainya.  

Terlihat pada gambar 1.1, pada titik horizontal 20, CAR dalam keadaan naik 

begitupun ROE juga naik. Tetapi pada titik horizontal 21 CAR dan ROE mempunyai 

hubungan yang bertolak belakang. CAR menurun sedangkan ROE nya naik. Hal ini 

pun bertolak belakang dengan teori yang seharusnya CAR naik, dan ROE pun naik 

serta bertolak belakang dengan jurnal yang ditulis oleh Hermina & Suprianto bahwa 

CAR tidak berpengaruh terhadap ROE. 

Rasio  Profitabilitas  merupakan  indikator  untuk  mengukur  kinerja  suatu 

perusahaan  serta  keefektivan  manajemen bank  berdasarkan  hasil  pengembalian  

yang dihasilkan  dari  pinjaman  dan  investasi yang di salurkan pada pihak ke tiga.  

Rasio  yang  digunakan  untuk  mengukur  kinerja profitabilitas  diantaranya Return  

On  Equity  (ROE) dan  Return  On  Asset (ROA).  Alasan  dipilihnya  Return  On  
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Equity  (ROE) menjadi ukuran  kinerja  adalah  karena  ROE digunakan  sebagai  

ukuran  untuk  menilai  besarnya  tingkat pengembalian  dari  saham  sendiri  yang  di  

tanamkan  dalam  suatu  bank  serta  mengukur keuntungan   yang   dihasilkan   dari   

modal   bank   sendiri.   Dalam   Surat   Edaran   BI   No. 9/24/DPbs  telah  menyebutkan  

bahwa  penilaian  kesehatan  bank  dipengaruhi  oleh  faktor CAMELS  (Capital,  Asset  

Quality,  Management,  Earnings,  Liquidity,  Sensitivity  to  Market  Risk). Aspek  

Capital  meliputi Capital  Adequency  Ratio (CAR),  aspek Asset  Quality  meliputi 

Non Performing Loan (NPL), aspek Earnings meliputi Return On Equity (ROE) dan 

aspek Liquidity meliputi Loan to Deposit Ratio (LDR).   

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian yang kontradiktif, maka penulis 

tertarik untuk menganalisis lebih lanjut dengan manjadikan topik dalam skripsi yang 

berjudul “Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Loan to Deposit Ratio dan 

Capital Adequacy Ratio terhadap Return On Equity pada PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero), Tbk. Periode 2006-2016” 

1.2.Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini 

adalah : 

1. Perkembangan Non Performing Loan, Loan to Deposit Ratio, Capital Adequacy 

Ratio dan Return On Equity pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 

periode tahun 2006-2016. 

2. Bagaimana pengaruh Non Performing Loan, Loan to Deposit Ratio dan Capital 

Adequacy Ratio terhadap Return On Equity PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 

Tbk. periode tahun 2006-2016? 
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1.3.Maksud dan Tujuan penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat dalam menempuh 

gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Bisnis dan Manajemen. Adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perkembangan Perkembangan Non Performing Loan, Loan to 

Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio dan Return On Equity pada PT. Bank 

Tabungan Negara (Persero), Tbk periode tahun 2006-2016. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Non Performing Loan, Loan to Deposit Ratio dan 

Capital Adequacy Ratio terhadap Return On Equity pada PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero), Tbk periode tahun 2006-2016 secara bersama 

1.4.Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapatkan dari penulisan karya ilmiah diantaranya : 

1. Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi. Serta sebagai 

sumbangan pemikiran bagi kegiatan perkuliahan. 

2. Praktisi 

Memberikan Informasi yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil 

kebijakan manajemen khususnya yang berkaitan dengan kinerja keuangan 

perusahaan. Dapat menjadi bahan pertimbangan juga untuk investor yang akan 

mengambil keputusan investasi di bursa saham dalam penggunaan metode 

pengukuran kinerja keuangan yang lebih baik. Untuk akademisi diharapkan untuk 

menjadi acuan atau referensi untuk penelitian selanjutanya. Manfaat bagi penulis 

yaitu untuk menambah wawasan, pengalaman ilmiah, mempraktikkan ilmu yang di 

dapat pada perkuliahan, dan untuk memenuhi syarat untuk menyelesaikan 

pendidikan Sarjana di Universitas Widyatama 
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1.5.Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah asosiatif. Penelitian asosiatif 

merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga 

hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini mempunyai tingkatan tertinggi 

dibandingkan dengan diskriptif dan komparatif karena dengan penelitian ini dapat 

dibangun suatu teori yang dapat berfungsi unguk menjelaskan, meramalkan dan 

mengontrol suatu gejala, Sugiyono (2003: 11). 

Untuk mengetahui pengaruh Non Performing Loan, Loan To Deposit Ratio dan 

Capital Adequacy Ratio terhadap Return On Equity, maka digunakan regresi linear 

berganda dibantu dengan software Eviews 9 dibantu dengan uji asumsi klasik dan 

pengujian hipotesis yang bertujuan untuk membuat model matematis dari perngaruh 

Non Performing Loan, Loan to Tedposit Ratio dan Capitak Adequacy Ratio terhadap 

Return On Equity. Dari model tersebut dapat diketahui berapa besarnya pengaruh Non 

Performing Loan, Loan to Tedposit Ratio dan Capitak Adequacy Ratio terhadap Return 

On Equity. 

1.6.Lokasi dan waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Tabungan Negada (Persero) Tbk. selama 

periode 11 tahun dari tahun 2006 sampai dengan 2016. Sumber data berasal dari 

Laporan Keuangan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang berasal dari 

www.btn.co.id. Penelitian membutuhkan waktu 3 bulan dalam penyelesaiannya. 

1.7.Sistematika Penulisan 

Untuk membantu memahami isi dari skripsi ini, berikut merupakan sistematika 

penulisannya: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab pertama merupakan pendahuluan, pada bab ini dikemukakan latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian 
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serta sistematika penulisan sebagai pengantar sebelum ke pembahasan 

lebih lanjut. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab kedua dikemukakan secara lebih rinci mengenai subjek dan 

objek penelitian. Di dalamnya terdapat landasan teori yang berkaitan 

dengan masalah yang sedang diteliti, dilanjutkan dengan kerangka 

pemikiran dan hubungan antar variable yang seluruhnya bersumber 

pada kepustakaan serta pengetahuan. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ketiga dijelaskan mengenai variabel-variabel dalam penelitian dan 

definisi operasionalnya, penentuan sampel, jenis dan sumber data, serta 

metode analisis yang digunakan. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab keempat berisi penjelasan mengenai data-data yang telah diolah, 

diinterpretasikan dan dianalisis. Serta dibahas jawaban dari 

permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab kelima berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah 

dilaksanakan secara ringkas dan rekomendasi yang berkaitan dengan 

penelitian.  


