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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, 

artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan dari Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang pebankan, yang menyatakan bahwa 

bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

orang banyak (Ericson, 2007).  

Bank merupakan lembaga dalam bidang keuangan dan berperan 

penting dalam kemajuan perekonomian di suatu Negara. Fungsi utama bank 

adalah sebagai penghubung antara pihak yang memiliki dana lebih (surplus 

spending unit) dengan pihak yang membutuhkan dana (deficit spending unit) 

dalam bentuk tabungan lalu disalurkan dengan adanya layanan kredit. Bank 

sebagai perantara keuangan berperan penting dalam struktur perekonomian 

suatu negara karena bank mampu menggerakkan kegiatan bisnis dan investasi 

melalui penyediaan modal sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan 

tercapai. Agar perbankan bisa menjalankan perannya dengan baik dalam 

membantu meningkatkan perekonomian negara, maka dibutuhkan analisis 

serta evaluasi terhadap kinerja secara berkala.  
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Dalam melakukan analisis kinerja keuangan bank, perlu diidentifikasi 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya sehingga bank dapat mengetahui 

kekuatan dan kelemahan strategi yang digunakan dalam mengelola dananya 

untuk dapat dievaluasi dan diperbaiki kedepannya. Salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank adalah struktur kepemilikan dari 

bank tersebut. Dasar teori yang dipakai untuk mempelajari struktur 

kepemilikan adalah teori keagenan (agency theory). Dalam sudut pandang 

teori keagenan yang dikemukakan Jensen, M.C., & Meckling (1976) 

seringkali terdapat perbedaan kepentingan antara prinsipal (pemegang saham) 

dengan agensi (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 masalah keagenan (agency problem).  

Kinerja perbankan adalah masalah utama bagi pembuat kebijakan dan 

pengambilan keputusan terutama karena itu landasan untuk stabilitas dan 

kelancaran fungsi sistem keuangan dan perbankan. Kinerja bank yang buruk 

terkait langsung dengan sistem keuangan dan ekonomi yang lemah.  Bank 

kinerja dipengaruhi oleh model operasi dan struktur kepemilikan mereka. 

Kinerja perbankan merupakan hal penting untuk menentukan stabilitas dan 

kelancaran sistem keuangan perbankan sehingga Kinerja bank berkaitan 

dengan keuangan perusahaan. Kinerja bank dipengaruhi oleh model operasi 
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perusahaan dan struktur kepemilikan. Kinerja keuangan bank juga 

menggambarkan kondisi keuangan suatu bank. Bagi nasabah, sebelum 

mendepositkan dananya di suatu bank mereka akan melihat lebih dahulu 

kinerja keuangan bank tersebut melalui laporan keuangan berupa neraca dan 

laba rugi (Siamat, 1995). 

Di Indonesia sudah tercatat beberapa macam kepemilikan perbankan, 

setiap kepemilikan bank terdapat pengaruh yang berbeda terhadap 

profitabilitas bank. Taswan (2012) menjelaskan perbankan di Indonesia 

terdapat empat jenis kepemilikan berbeda, yaitu kepemilikan pemerintah, 

kepemilikan swasta nasional, kepemilikan swasta asing, dan campuran. 

Mayoritas perbankan di Indonesia dikendalikan oleh pemegang saham 

terbesar dan konsentrasi kepemilikan ini dijadikan sebagai salah satu 

pemangku kepentingan yang ada pada perusahaan.   

Dengan semakin banyaknya bank swasta harapan dari pendirian bank 

swasta yakni menambah jumlah operator yang bergerak di sektor perbankan 

untuk meningkat kinerja perbankan dan profitabilitas, namun jika 

diperbandingkan dengan bank swasta, bank pemerintah memiliki keuntungan 

karena dukungan dari pemerintah. Hal ini berarti terdapat ikut campur antara 

pemerintah terhadap segala kebijakan yang dipilih oleh bank Pemerintah.   

Seringkali Bank-bank milik Negara akan menunjukkan hasil kinerja 

yang lebih buruk jika dibandingkan dengan bank swasta. Hal ini tidak lain 

karena adanya keikutsertaan pemerintah dalam mengelola bank pemerintah 

sehingga sering terjadi korupsi di perusahaan milik Negara. Maka bank 



4 

 

 

 

pemerintah dinilai kurang efisien dan mementingkan hubungan agen daripada 

kepentingan pemerintah, maka kepemilikan swasta dinilai lebih efisien serta 

dapat berkompetisi dengan profitabilitas bank-bank milik Negara. 

Ukuran spesifik performa sebuah bank salah satunya dapat 

menggunakan profitabilitas bank. Profitabilitas bank menjadi tujuan dari 

manajemen perusahaan untuk optimalisasi tingkat return, meningkatkan nilai 

dari pemegang saham dan meminimalkan tingkat resiko yang ada (Bonin et 

al., 2005). Kinerja bank dapat dihitung dari kemampuan perusahaan 

perbankan menghasilkan laba pada periode tertentu.  

Pada dasarnya, risiko kredit dapat menjadi masalah serius yang terjadi 

pada bank, pemberian kredit saat ini tetap menjadi bisnis utama yang masih 

sangat diminati oleh industri perbankan di berbagai negara. Rasio Non 

Performing Loan merupakan indikator yang dapat digunakan untuk 

mengukur risiko kredit bank. Semakin banyaknya kredit bermasalah akibat 

kegagalan nasabah memenuhi kewajibannya, maka nilai rasio NPL akan 

semakin tinggi yang menunjukkan besarnya risiko kredit yang dihadapi bank 

sehingga berdampak pada menurunnya profitabilitas yang dihasilkan. Hasil 

penelitian Mawardi (2005) dan Kolapo, T. F., Ayeni, R. K., & Oke (2012) 

menyatakan bahwa risiko kredit yang diukur dengan rasio NPL mempunyai 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan penelitian 

Abiola, I., & Olausi (2014) menemukan bahwasanya risiko kredit yang 

dinyatakan dengan rasio NPL berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

profitabilitas.  
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Produk Domestik Bruto (GDP) merupakan indikator makro ekonomi 

yang juga mempengaruhi profitabilitas bank. Jika GDP naik, maka akan 

diikuti peningkatan pendapatan masyarakat sehingga kemampuaan untuk 

menabung (saving) juga ikut meningkat. Peningkatan saving ini akan 

mempengaruhi profitabilitas bank syariah (Sukirno, 2003). Teori tersebut 

diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh K. et. a. Ali (2011) 

yang dilakukan pada Bank umum dan Bank Syariah yang ada di Pakistan, 

dimana hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Gross Domestic  product 

(GDP) memiliki hubungan signifikan positif  dengan besarnya tabungan yang 

dihimpun oleh Bank di Pakistan. 

Makalah ini akan meneliti apakah kepemilikan bank, model bank,  

kredit macet (NPL), dan Produk Domestik Bruto (GDP) berpengaruh 

terhadap Kinerja (Profitabilitas) perbankan di Indonesia, yang kemudian 

dieksplorasi menggunakan pengukuran Return on Asset (ROA), Return On 

Equity (ROE), dan Net Interest Margin (NIM). Berdasarkan uraian latar 

belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“ANALISIS PENGARUH KEPEMILIKAN BANK, MODEL BANK, 

NON PERFORMING LOAN, DAN GROSS DOMESTIC PRODUCT 

TERHADAP KINERJA BANK (Studi pada Bank yang Listing di BEI 

periode 2015-2019)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dibahas di atas, dapat di rumuskan masalah 

sebagai berikut:  
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1. Apakah Kepemilikan Bank berpengaruh terhadap Profitablilitas Bank? 

2. Apakah Model Bank berpengaruh terhadap Profitablilitas Bank? 

3. Apakah NPL berpengaruh terhadap Profitablilitas Bank? 

4. Apakah GDP berpengaruh terhadap Profitablilitas Bank? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh Kepemilikan Bank terhadap Profitablilitas Bank 

2. Menganalisis pengaruh Model Bank terhadap Profitablilitas Bank 

3. Menganalisis pengaruh NPL terhadap Profitablilitas Bank 

4. Menganalisis pengaruh GDP terhadap Profitablilitas Bank 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, dapat disimpulkan manfaat dari 

penelitian ini, antara lain: 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan 

mengenai kepemilikan dan model Bank Swasta dan Bank 

Pemerintah di Indonesia. 

b. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan atau informasi calon 

peneliti yang tertarik dengan kajian yang sama di masa yang akan 

datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi  seberapa 

efisien kepemilikan bank swasta dan bank milik Negara yang 

dihitung dengan analisis profitabilitas bank. 

b. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi akan memberikan 

sedikit gambaran tentang pengaruh kepemilikan dan model bank 

terhadap profitabilitas Bank. 

E. Sistematika Penelitian  

BAB I  PENDAHULUAN  

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

penelitian.  
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi uraian mengenai tinjauan teori yang melandasi 

pemikiran, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu dan hipotesis. 

BAB III METODE  PENELITIAN 

 Bab ini berisi jenis penelitian, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, desain 

pengambilan sampel, serta metode analisis data yang digunakan. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi tentang karakteristik responden, deskripsi data, 

analisis dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan 

saran. 

  


