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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Berbicara mengenai bank, merupakan suatu lembaga 

yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan giro, tabungan, serta deposito dan menyalurkan dana 

tersebut dalam bentuk pinjaman. Masyarakat masih lebih memilih 

bank sebagai tempat untuk menginvestasikan dananya. Karena 

pentingnya peranan perbankan dalam perekonomian, maka 

pengukuran kinerja bank menjadi sangat penting bagi berbagai 

pihak baik pemegang saham, calon investor, kreditur, konsumen, 

bahkan regulator. Sebagaimana perusahaan pada umumnya bank 

tentu saja diharapkan memiliki kinerja yang baik.  

 Berkaca dari krisis keuangan global tahun 2008 yang 

menimpa sektor perbankan dan perekonomian dunia, 

menganalisis dan mengevaluasi kinerja serta memperbaiki 

penerapan manajemen risiko perbankan menjadi sangat penting 

saat ini agar bank mampu mengidentifikasi permasalahan lebih 

dini dan mencari solusi atas permasalahan secara cepat dan tepat 

sehingga bank lebih tahan terhadap krisis. Menganalisis kinerja 

keuangan sangat dibutuhkan untuk mengetahui kemampuan bank 

dalam mengelola dananya secara efektif dan efisien. Penilaian 

terhadap kinerja dapat dilakukan dengan menganalisis laporan 
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keuangan bank melalui perhitungan terhadap rasio-rasio 

keuangan yang dapat memberikan gambaran terhadap hasil 

kinerja bank pada periode tertentu. Salah satu rasio yang menjadi 

ukuran kinerja bank adalah rasio NPL (Non Performing Loan). 

NPL (Non Performing Loan) merupakan masalah 

berbahaya bagi perbankan nasional. Salah satu faktor yang saat 

ini lebih berperan dalam masalah NPL (Non Performing Loan) 

adalah dampak krisis multidimensional yang sampai dengan saat 

ini masih menyebabkan banyak debitur bank, baik dari segmen 

corporate, commercial maupun consumer belum mampu 

menyelesaikan kredit macetnya. Kredit macet perbankan atau 

Non Performing Loan (NPL), sesuai data statistik Bank Indonesia 

di situs resminya, hingga November 2011 Bank Indonesia (BI) 

mencatat jumlah kredit macet perbankan mencapai Rp 37,499 

triliun. Jumlah ini turun tipis dalam sebulan dibandingkan 

Oktober 2011 yang sebesar Rp 37,856 triliun. Namun kredit 

macet ini tercatat naik dibandingkan November 2010 yang 

sebesar Rp 32,036 triliun. Kredit macet bank BUMN paling besar 

yaitu Rp 17,28 triliun. Berdasarkan data BI tersebut, jumlah 

kredit bermasalah dari perbankan per November 2011 mencapai 

Rp 54,729 triliun, turun dari posisi Oktober 2011 yang sebesar Rp 

55,926 triliun. Rasio NPL perbankan di November 2011 

mencapai 2,55%. Sampai November 2011 jumlah kredit yang 

dikucurkan perbankan Indonesia mencapai Rp 2.146,86 triliun. 
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Kredit ini naik dibandingkan periode yang sama di 2010 yang 

nilainya Rp 1.706,403 triliun. Dari total kredit tersebut, sebanyak 

Rp 1.997,533 triliun masuk kategori lancar. Sementara Rp 9,368 

triliun masuk kategori kurang lancar, lalu Rp 7,861 triliun masuk 

kategori diragukan, dan Rp 37,499 triliun masuk kategori macet. 

Bank yang menguasai kredit terbesar hingga November adalah 

Bank Umum Swasta Nasional Devisa senilai Rp 887,709 triliun, 

bank BUMN Rp 760,53 triliun, Bank Pembangunan Daerah 

(BPD) Rp 176,561 triliun, bank asing Rp 135,755 triliun, bank 

campuran Rp 120,398 triliun, dan Bank Umum Swasta Non 

Devisa Rp 65,907 triliun. Berikut posisi jumlah kredit macet 

perbankan, Bank BUMN Rp 17,28 triliun, Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa Rp 11,899 triliun, Bank Pembangunan Daerah 

Rp 3,384 triliun, Bank Asing Rp 2,762 triliun, Bank Campuran 

Rp 1,38 triliun, Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa Rp 

788 miliar.1 

Kinerja suatu bank sangat erat sekali hubungannya 

dengan peran dan fungsi manajemen dari bank tersebut. 

Keberhasilan suatu bank untuk dapat menghasilkan suatu 

keuntungan merupakan suatu prestasi yang dilakukan oleh pihak 

manajemen dalam mengelola banknya secara baik dan benar. 

                                                           
1
 Data statistik perbankan dikutip dari situs Bank Indonesia (BI), tanggal 

17/11/2011. 
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Dengan demikian, maju tidaknya kegiatan operasional suatu bank 

sangat tergantung dengan kemampuan dari manajemen tersebut 

mengelola banknya masing-masing. Disamping besarnya peran 

manajemen dalam mengelola bank agar dapat menghasilkan 

kinerja yang baik, peran dari pemilik bank itu sendiri juga cukup 

besar untuk memberikan kontribusi dalam memilih manajemen 

yang bagus. Pemilik suatu bank seperti halnya pemilik usaha 

lainnya maupun investor senantiasa berkeinginan untuk 

mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya namun dengan 

tetap meminimalkan risiko usaha yang sekecil mungkin (risk-

averse). 

Salah satu aspek yang mempengaruhi kinerja bank adalah 

struktur kepemilikan dari bank tersebut. Struktur kepemilikan 

merupakan salah satu faktor yang telah banyak digunakan dalam 

penelitian untuk dilihat pengaruhnya terhadap kinerja suatu 

perusahaan. Penelitian-penelitian berkaitan dengan struktur 

kepemilikan yang telah dilakukan banyak membahas tentang 

hubungan antara pemilik dengan manajemen dalam menjalankan 

perusahaan serta bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja 

perusahaan (Heryanto, 2012). Dasar teori yang dipakai untuk 

mempelajari struktur kepemilikan adalah teori keagenan (agency 

theory). Dalam sudut pandang teori keagenan yang dikemukakan 

Jensen dan Meckling (1976) seringkali terdapat perbedaan 

kepentingan antara prinsipal (pemegang saham) dengan agensi 
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(manajemen). Pemegang saham dalam hal ini pemilik perusahaan 

ingin memastikan bahwa manajemen melakukan tindakan yang 

tepat bagi perusahaan dan berharap mendapatkan keuntungan 

yang maksimal dari investasi yang ditanamkan. Pihak manajemen 

disisi lain tidak selalu bertindak sesuai keinginan pemegang 

saham dan mempunyai kepentingan sendiri yang dapat memicu 

terjadinya agency problem. 

Mengingat pentingnya hubungan antara pemilik dengan 

manajemen suatu bank maka perlu dilihat lebih mendalam lagi 

bagaimana hubungan tersebut apabila pemilik bank tersebut 

beragam jenis dan latar belakangnya. Dengan kepemilikan bank 

yang cukup beragam jenisnya baik itu pemerintah, swasta 

maupun asing, perlu dilihat lebih jauh lagi pengaruhnya terhadap 

kinerja masing-masing bank. Apakah terjadi perbedaan kinerja 

untuk bank yang dimiliki oleh jenis pemegang saham yang 

berbeda sehingga kita akhirnya dapat menarik suatu kesimpulan 

bahwa kepemilikan suatu bank oleh kelompok tertentu atau 

dimiliki oleh jenis pemegang saham tertentu akan memiliki 

kinerja yang lebih baik dari kelompok bank lainnya. Asumsi lain 

yang ditarik dari hubungan tersebut adalah mungkin saja struktur 

kepemilikan suatu bank tidak terkait sama sekali dengan kinerja 

bank tersebut. Asumsi-asumsi tersebut tentunya perlu diperdalam 

lebih lanjut dengan suatu penelitian yang mendalam dengan 

menggunakan data-data yang bersifat empiris sehingga asumsi 
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tersebut telah diuji dengan fakta-fakta di lapangan. Sampai saat 

ini, terdapat 109 Bank di Indonesia yang bisa dikategorikan 

berdasartkan struktur kepemilikan (www.bi.go.id)  

Berikut Peta Kepemilikan Bank di Indonesia 
Tabel 1.1 Struktur Kepemilikan Bank Di Indonesia 

Struktur Kepemilikan Jumlah Bank Persentase 

Pemerintah 5 4.59 % 

Swasta 54 49.5 % 

BPD 26 23.9 % 

Campuran 14 12.8 % 

Asing 10 9.17 % 

Total 109 100 % 

Sumber Data Statistik Januari 2011 (www.bi.go.id, 21 Januari 2011) 

Penelitian yang dilakukan oleh Al-Hussain dan Johnson 

(2009) juga mengatakan bahwa pengukuran kinerja bisa 

dilakukan dengan menggunakan metode pengukuran tradisional 

atau rasio-rasio keuangan dengan memanfaatkan data dari laporan 

keuangan. Tetapi seiring dengan bertambah kompleksnya kondisi 

manajerial dalam sebuah bank, maka metode pengukuran tersebut 

menjadi tidak optimal untuk mengukur kinerja bank. Hal ini 

dikarenakan adanya agency problem dan konflik kepentingan di 

dalam perusahaan itu sendiri. Adanya agency problem dan 

konflik kepentingan itu membuat perusahaan harus jeli dan 

menaruh perhatian lebih untuk mengontrol hal-hal tersebut agar 

http://www.bi.go.id/
http://www.bi.go.id/
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tidak menggangu dan memperburuk operasional serta kinerja 

perusahaan. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang 

dilakukan oleh Bahtiar Usman dan Ignatius Roni Setyawan 

(2008). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

adalah penelitian ini menggunakan data yang diambil dari data 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada periode 2009 sampai dengan 2011, sedangkan penelitian 

terdahulu mengambil data perusahaan perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 1991-1997. Penelitian ini 

menggunakan variable struktur kepemilikan yang membahas 

tentang struktur kepemilikan saham  terkonsentrasi, struktur 

kepemilikan saham pemerintah dan struktur kepemilikan saham 

asing. Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan variabel 

struktur kepemilikan yang membahas tentang stuktur kepemilikan 

family, asing pemerintah, public dan cross ownership. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, 

maka penulis merasa sangat tertarik untuk mengadakan penelitian 

dan menganalisa pengaruh struktur kepemilikan Bank yang akan 

berpengaruh terhadap Non Performing Loan (NPL) pada sektor 

industri perbankan khususnya pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berdasarkan klasifikasi 

kepemilikan Bank serta struktur kepemilikan Bank. Disamping 

itu periode pengamatan akan dilakukan selama 3 (tiga) tahun 
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yaitu periode 2009 sampai dengan 2011 dengan pertimbangan 

bahwa waktu 3 (tiga) tahun tersebut akan lebih memperlihatkan 

validitas dalam mengidentifikasi kecenderungan perusahaan. 

Dengan demikian variable-variabel yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah klasifikasi kepemilikan Bank dan struktur 

kepemilikan Bank dan non performing loan (NPL) pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 

Adapun judul yang penulis buat yaitu “Pengaruh 

Struktur Kepemilikan Saham Terkonsentrasi, Struktur 

Kepemilikan Saham Pemerintah dan Struktur Kepemilikan 

Saham Asing Bank Terhadap Non Performing Loan (NPL) 

Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia (BEI)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian diatas, maka permasalahan yang 

akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. “Apakah Struktur Kepemilikan Saham Terkonsentrasi Bank 

Berpengaruh Terhadap Non Performing Loan (NPL) Pada 

Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia”. 

2. “Apakah Struktur Kepemilikan Saham Pemerintah 

Berpengaruh Terhadap Non Performing Loan (NPL) Pada 
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Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia”. 

3. “Apakah Struktur Kepemilikan Saham Asing Berpengaruh 

Terhadap Non Performing Loan (NPL) Pada Perusahaan 

Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. 

 

1.3 Maksud Penelitian 

 Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data 

yang berhubungan dengan Struktur Kepemilikan Saham 

Terkonsentrasi, Struktur Kepemilikan Saham Pemerintah dan 

Struktur Kepemilikan Saham Asing untuk dianalisa serta 

bagaimana pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap Non 

Performing Loan (NPL). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 

1. Untuk mengetahui apakah struktur kepemilikan saham 

terkonsentrasi berpengaruh positif atau negatif terhadap non 

performing loan pada perusahaan perbankan yan terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

2 Untuk mengetahui apakah struktur kepemilikan saham 

pemerintah berpengaruh positif atau negatif terhadap non 
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performing loan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

3 Untuk mengetahui apakah struktur kepemilikan saham asing 

berpengaruuh positif atau negatif terhadap non performing 

loan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

 Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, dari hasil 

penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak 

terhadap permasalahan yang diteliti, antara lain: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak 

perbankan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh struktur 

kepemilikan bank terhadap non performing loan (NPL). 

sehingga dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan 

dalam membuat suatu keputusan di masa yang akan datang. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi 

masyarakat umum pengguna jasa perbankan baik kreditur, 

debitur maupun investor dalam melakukan analisis kinerja 

bank sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai 

dasar pengambilan keputusan investasinya. 
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1.6 Pengembangan Ilmu 

 Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, hasil dari 

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan, antara lain:  

1. Penulis sendiri yang mana penelitian ini bagi penulis 

merupakan sarana belajar untuk mengetahui sejauh mana 

teori yang diperoleh dapat diterapkan dalam praktek serta 

menambah pengetahuan penulis khususnya mengenai struktur 

kepemilikan saham terkonsentrasi, struktur kepemilikan 

saham pemerintah, struktur kepemilikan saham asing dan non 

performing loan. 

2. Secara akademis manfaat penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi literature di bidang manajemen 

keuangan. Selain itu diharapkan pula dapat memperkaya 

pengembangan ilmu dalam bidang keuangan perbankan. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan dan menjadi referensi khususnya mengenai 

topik-topik seputar perbankan dan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja usahanya. 

 

1.7 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
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1. Bagi Akademisi 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi literatur di bidang manajemen perbankan. Selain itu 

juga bisa membuktikan penelitian yang telah ada sebelumnya 

tentang kinerja pada bank swasta, pemerintah, dan asing dan 

hubungannya dengan struktur kepemilikannya. 

2. Bagi Perusahaan Yang Bergerak Dalam Bidang Perbankan 

Manfaat penelitian ini bagi perusahaan adalah agar 

perusahaan terutama dalam industri perbankan bisa mengerti 

akan kekurangannya dan akan bisa memperbaiki kekurangan 

tersebut sehingga pada akhirnya akan bisa meningkatkan 

kinerjanya.  

3. Bagi Regulator  

Manfaat penelitian bagi regulator adalah untuk memberikan 

masukan kepada regulator dalam hal ini pemerintah dan Bank 

Indonesia agar bisa membuat peraturan yang bisa 

meningkatkan kinerja perusahaan dari segi pelaksanaan 

struktur kepemilikan. 

 

 

 




