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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dalam suatu periode 

membutuhlan modal (capital) pada tingkat tertentu. Modal yang digunakan 

dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi dapat bersumber dari 

dalam negeri dan dapat bersumber dari luar negeri. Dari beberapa sumber 

pembiayaan (modal) ini diantaranya adalah tabungan masyarakat.  

Tabungan masyarakat merupakan potensi modal dalam 

perekonomian. Agar potensi ini dapat bermanfaat bagi pembangunan 

ekonomi, perlu disalurkan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan 

modal untuk membiayai kegiatan yang produktif (pengusaha). 

Lembaga keuangan (perbankan) sangat diperlukan dalam 

perekonomian modern sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang 

kelebihan dana (rumah tangga) dan kelompok masyarakat yang memerlukan 

dana (Subagyo, 1999: 1). 

Perbankan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan ekonomi suatu 

negara, peran perbankan sangat penting sekali karena bank sebagai lembaga 

intermediary antara pemilik dana (lenders) dan peminjam dana (borrowers). 

Bank mempunyai peran yang sangat vital untuk menunjang kelancaran 
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perekonomian, bank adalah wahana yang mampu menghimpun dan 

menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan 

taraf hidup rakyat. Fungsi perbankan dapat diklasifikasikan secara garis 

besar adalah sebagai lembaga kepercayaan (Agent of Trust), lembaga 

pengembangan (Agent of Development) dan sebagai lembaga penyedia jasa-

jasa perbankan (Agent of Service). Peranan perbankan dalam menunjang 

kegiatan perekonomian secara garis besar adalah sebagai pengalihan 

aset/dana dari unit surplus ke unit defisit, memberikan kemudahan transaksi 

barang dan jasa, menawarkan produk dana dengan berbagai alternatif tingkat 

likuiditas dan pencapaian efisiensi dalam transaksi intern bank ataupun 

nasabah bank (Susilo, dkk., 2000: 8). 

Kegiatan utama perbankan yang dapat menghasilkan profit untuk 

menjaga keberlangsungan operasinya adalah menyalurkan dananya kepada 

masyarakat, dari kegiatan tersebut terjadi deal transaksi yang disepakati 

kemudian akan menghasilkan keuntungan bagi nasabah dan juga bagi bank 

itu sendiri. Salah satu kegiatan menyalurkan dana tersebut kepada 

masyarakat adalah pemberian kredit, di mana pemberian kredit ini 

mempunyai dasar hukum UU No. 7 tahun 1992 kemudian dirubah menjadi 

UU No. 10 tahun 1998. Adapun definisi pemberian kredit menurut undang-

undang tersebut adalah ”penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

disamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 
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antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. 

Meskipun dalam kegiatan operasionalnya perbankan dapat 

memberikan semua jasa yang dapat menghasilkan keuntungan (jenis dan 

cara telah diatur dalam UU), perbankan harus hati-hati karena meskipun 

menjanjikan keuntungan kegiatan tersebut juga mengandung resiko 

kerugian. Selain BI harus mengawasi juga perbankan itu sendiri harus 

menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga resiko yang terjadi tidak 

mengakibatkan kondisi kesehatan bank menjadi ”sakit”. 

Dalam dunia perbankan masalah Non Perfoming Loan (NPL) 

merupakan masalah kredit yang harus segera di tangani oleh pihak 

perbankan, karena tingginya prosentase NPL suatu bank dapat 

menggambarkan tingkat kesehatan kinerja bank itu sendiri dan dapat 

mempengaruhi tingkat profitibilitas bank tersebut.  

Bank harus dapat mencegah lajunya NPL dan menekan seminimal 

mungkin, sehingga kinerja suatu bank dapat tercapai dengan baik. 

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka penelitian ini difokuskan 

pada hal-hal yang dapat mempengaruhi besar kecilnya NPL di antaranya 

adalah Return On Assets, rentabilitas, dan jangka waktu kredit nasabah 

Kupedes  di BRI Unit Sidoharjo Kantor Cabang Sragen. 
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B. Perumusan Masalah 

Dalam penelitian ini dikemukakan perumusan masalah adalah: 

1. Apakah Return On Assets, Rentabilitas dan Jangka Waktu Kredit 

berpengaruh terhadap NPL; 

2. Faktor apakah yang paling besar pengaruhnya terhadap NPL. 

 

C. Tujuan Riset 

Setiap manusia ataupun organisasi tertentu dalam melakukan segala 

hal ataupun kegiatan pasti mempunyai tujuan. Adapun tujuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh ROA, Rentabilitas dan Jangka Waktu 

Kredit terhadap NPL; 

2. Untuk mengetahui faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap NPL. 
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