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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri keuangan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup

pesat. Perekonomian di Indonesia menjadi pusat perhatian karena salah satu

indikator majunya suatu negara dapat dilihat dari perekonomiannya. Perbankan

menjadi salah satu peranan penting dalam sistem keuangan di Indonesia dan

memajukan perekonomian negara. Semakin berkembang suatu negara maka

semakin tinggi kebutuhan masyarakat maupun pemerintah terhadap jasa-jasa

perbankan. Kesehatan dan kestabilan perbankan berpengaruh terhadap

perekonomian negara. Hal ini bank dengan kondisi yang sehat menjadikan

perekonomian tetap tumbuh dan berkembang. Perekonomian Indonesia harus

menghadapi tantangan yang cukup besar akibat gejolak perekonomian global.

Oleh karena itu Bank Indonesia dan Pemerintah melakukan pengetatan kebijakan

yang tentu berpengaruh terhadap kondisi perbankan. Menghasilkan dan

memelihara perbankan yang sehat diperlukan adanya lembaga yang berwenang

sebagai pengawas dan pengendali perbankan. Lembaga yang dimaksud adalah

mempunyai integritas tinggi serta strategi yang efektif dan efisien untuk

mencapai tujuan perbankan dalam pembangunan perekonomian negara.

Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya

menghimpun dana berupa giro, deposito tabungan dan simpanan yang lain dari
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pihak yang kelebihan dana (surplus spending unit) kemudian menempatkannya

kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (deficit spending unit)

melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan

kesejahteraan rakyat banyak (Taswan, 2006:4). Hal ini dapat diartikan bahwa

bank merupakan media keuangan yang sangat erat kaitannya dengan masyarakat.

Bank dipercaya oleh masyarakat untuk menghimpun dananya sebagaimana tugas

bank menjadi lembaga keuangan yang melayani jasa transaksi. Fungsi utama

bank yaitu sebagai financial intermediary atau perantara keuangan. Pada

dasarnya bank beroperasi untuk memperoleh keuntungan dimana hal ini sama

seperti perusahaan lain pada umumnya. Oleh karena itu, agar meningkatkan

minat masyarakat, pengusaha, maupun kreditur terhadap jasa-jasa perbankan

dalam operasionalnya bank perlu memperlihatkan kinerjanya. Apabila minat

terhadap jasa bank meningkat maka kemungkinan bank dalam menghasilkan

keuntungan semakin tinggi. Sehingga bank perlu mengoptimalkan kinerjanya

untuk mencapai profitabilitas yang tinggi.

Tingkat kompleksitas kinerja perbankan dapat menimbulkan risiko yang

nantinya akan berpengaruh pada profitabilitas bank dalam mengukur kinerja

keuangan. Tidak adanya analisa maupun prediksi mengenai risiko-risiko yang

berpengaruh terhadap kinerja bank akan menimbulkan kerugian pada bank.

Penurunan kinerja bank disebabkan oleh pemberian kredit yang kurang berhati-

hati serta kecukupan modal yang kurang untuk mengatasi risiko kredit. Hal ini

berarti bahwa perlu adanya manajemen risiko yang dikelola dengan baik untuk
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meningkatkan kinerja perbankan. Kinerja suatu perusahaan memperlihatkan hasil

dari serangkaian proses dengan melibatkan berbagai sumber daya yang ada.

Sehingga dengan demikian, bank harus efektif dan efisien dalam mengelola

sumber daya yang dimiliki agar dapat mempertahankan dan meningkatkan

kinerjanya, yang dicerminkan dari laporan keuangan yang dibuat oleh

manajemen secara teratur (Setyowati, dkk. 2016).

Penilaian terkait dengan kinerja suatu bank pada dasarnya dapat dengan

menganalisis laporan keuangan dari bank yang bersangkutan. Laporan keuangan

adalah catatan mengenai informasi keuangan suatu perusahaan dalam periode

tertentu untuk memperlihatkan kinerja dari perusahaan tersebut. Laporan

keuangan mencakup informasi mengenai posisi keuangan, aliran kas, laporan

laba rugi serta informasi lainnya yang berkaitan dengan bank. Tujuan dari

laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai keuangan

perusahaan maupun perubahan posisi keuangan perusahaan yang bersangkutan

terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut.

Laporan keuangan disamping menggambarkan kondisi keuangan suatu

bank juga untuk menilai kerja manajemen bank yang bersangkutan (Kasmir,

2012:281). Pada umumnya bank selalu melaporkan laporan keuangan pada

periode tertentu yang kemudian diaudit oleh kantor akuntan publik. Audit

laporan keuangan baik secara triwulan maupun tahunan dapat memperlihatkan

kinerja keuangan bank, apakah mengalami penurunan atau peningkatan dalam

indikator laporan keuangan selama periode tertentu.
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Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan adalah

profitabilitas. Syofyan (2003) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan

indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank. Profitabilitas

adalah kondisi yang menggambarkan perusahaan dalam menghasilkan

keuntungan dari mengelola aktivanya selama periode tertentu. Rasio keuangan

yang digunakan untuk melihat profitabilitas suatu bank yaitu Return On Assets

(ROA). ROA merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur

efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan

aktiva yang dimilikinya (Setyowati dan Budiwinarto, 2017).

Return On Assets adalah rasio keuangan untuk mengukur sejauhmana

efektifitas sebuah perusahaan dalam mengelola asetnya untuk mendapatkan

keuntungan dalam periode tertentu. Bank dengan Return On Assets (ROA) yang

semakin meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kinerja

keuangannya semakin baik karena tingkat pengembalian terhadap asetnya

semakin tinggi. Sehingga profitabilitas bank meningkat yang menunjukkan

bahwa bank berada pada kondisi sehat dan menguntungkan bagi investor.

Profitabilitas merupakan faktor penting bagi perbankan karena untuk tetap

menjalankan operasional diperlukan adanya kondisi dimana bank dalam keadaan

yang menguntungkan atau profitable. Keuntungan yang ada dapat digunakan

untuk operasional bank diwaktu yang akan datang.

Adapun penilaian kinerja keuangan perbankan dapat dilakukan dengan

menganalisis pengaruh rasio keuangan diantaranya yaitu Non Performing Loan
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(NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan

Operasional (BOPO), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Net Interest Margin

(NIM). Menganalisa pengaruh rasio keuangan terhadap profitabilitas bank dapat

menunjukkan hasil dari manajemen bank dalam mengelola sumber dayanya.

Hasil dari analisa dapat digunakan sebagai cerminan kinerja bank dimasa

sekarang dan pertimbangan untuk meningkatkan potensi kinerja mengenai

keberhasilan bank dimasa yang akan datang. Non Performing Loan (NPL) adalah

perbandingan antara total kredit bermasalah dengan total kredit yang diberikan

oleh bank. Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah perbandingan antara total kredit

dengan total dana pihak ketiga. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan

Operasional (BOPO) adalah perbandingan antara biaya operasional terhadap

pendapatan operasional. Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah perbandingan

antara modal bank terhadap aktiva tertimbang menurut risiko. Net Interest

Margin (NIM) adalah perbandingan antara pendapatan bunga bersih terhadap

total kredit yang diberikan.

Hutagalung, Djumahir, dan Ratnawati (2013) dalam penelitiannya

menunjukkan hasil bahwa CAR berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA,

NPL berpengaruh signifikan terhadap ROA, NIM berpengaruh signifikan

terhadap ROA, BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA, LDR berpengaruh

tidak signifikan terhadap ROA. Purwoko dan Sudiyatno (2013) dalam

penelitiannya menunjukkan hasil bahwa BOPO dan NPL berpengaruh negatif

signifikan terhadap ROA, NIM berpengaruh positif signifikan terhadap ROA,
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Sedangkan CAR dan LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Natalia

(2015) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa NIM dan BOPO

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank, sedangkan NPL, CAR

dan LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank. Warsa

dan Mustanda (2016) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa CAR

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA, LDR berpengaruh positif

dan tidak signifikan terhadap ROA, NPL berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap ROA.

Wahyuni (2016) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa tidak ada

pengaruh LDR terhadap ROA, tidak ada pengaruh signifikan CAR terhadap

ROA, ada pengaruh signifikan BOPO terhadap ROA. Setyowati dan Budiwinarto

(2017) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa NIM berpengaruh positif

dan signifikan terhadap ROA. BOPO berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap ROA, LDR tidak berpengaruh terhadap ROA, NPL berpengaruh negatif

dan signifikan terhadap ROA, CAR tidak berpengaruh terhadap ROA. Kossoh,

Mangantar, dan Ogi (2017) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa NPL

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, CAR berpengaruh positif dan

signifikan ROA, LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan hasil yang

berbeda sehingga terdapat research gap dari hasil penelitian tersebut. Adanya

research gap tersebut yang mendorong dilakukannya penelitian ini.
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk

menganalisis pengaruh NPL, LDR, BOPO, CAR, dan NIM terhadap Kinerja

Keuangan. Sehingga judul dalam penelitian ini adalah “Analisis Pengaruh Non

Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), Biaya Operasional

Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Capital Adequacy Ratio (CAR),

dan Net Interest margin (NIM) Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada

Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan

masalah sebagai berikut:

1. Apakah Non Performing Loan (NPL) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017?

2. Apakah Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap Kinerja

Keuangan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-

2017?

3. Apakah Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia tahun 2013-2017?

4. Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap Kinerja

Keuangan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-

2017?
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5. Apakah Net Interest Margin (NIM) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017?

6. Apakah Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), Biaya

Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Capital Adequacy

Ratio (CAR), dan Net Interest Margin (NIM) secara simultan berpengaruh

terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

tahun 2013-2017?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan

untuk sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap Kinerja

Keuangan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-

2017.

2. Mengetahui pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Kinerja

Keuangan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-

2017.

3. Mengetahui pengaruh Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional

(BOPO) terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia tahun 2013-2017.
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4. Mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Kinerja

Keuangan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-

2017.

5. Mengetahui pengaruh Net Interest Margin (NIM) terhadap Kinerja Keuangan

Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.

6. Mengetahui pengaruh Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio

(LDR), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO),

Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Net Interest Margin (NIM) secara

simultan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia tahun 2013-2017.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan bagi

peneliti selanjutnya dalam menganalisis pengaruh NPL, LDR, BOPO,

CAR, dan NIM terhadap kinerja keuangan perbankan.

b. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber ilmu tambahan dalam

meningkatkan pengetahuan akademik mengenai manajemen keuangan

terutama untuk menganalisis pengaruh NPL, LDR, BOPO, CAR, dan NIM

terhadap kinerja keuangan perbankan.
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2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Manajemen Bank, penelitian ini dapat digunakan sebagai tolak ukur

dalam mengoptimalkan kinerja keuangan bank serta dapat dijadikan

sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

b. Bagi Investor, penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan

pengetahuan mengenai kinerja perbankan dan bahan pertimbangan untuk

berinvestasi.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini disusun dalam lima bab dengan uraian

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab yang berisi penjelasan tentang

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memberikan penjelasan tentang tinjauan teori, penelitian

terdahulu yang pemilihannya sesuai dengan topik yang diteliti,

pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran.
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BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari jenis penelitian, populasi dan sampel, definisi

operasional dan pengukuran variabel, data dan sumber data, metode

pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, hasil analisis

data dan pembahasan mengenai hasil analisis data objek penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan atas hasil analisa data penelitian,

keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


