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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank

adalah badan usaha yang menghimpun dan masyarakat dalam bentuk simpanan

dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kegiatan

yang dilakukan bank untuk mengumpulkan dana dari masyarakat ini melalui

produk-produk  bank yang bersifat simpanan yaitu diantaranya, simpanan giro,

deposito, dan tabungan.

Menurut Kasmir(2012 : 114), tujuan utama suatu bank adalah

memperoleh keuntungan, untuk memenuhi tingkat perolehan laba bank agar

kesehatan bank dapat di ukur sesuai ketentuan yaitu dengan menggunakan salah

satunya adalah Return On Asset (ROA). Seharusnya ROA sebuah bank dari waktu

ke waktu semakin meningkat tetapi tidak pada ROA Bank Pembangunan Daerah

yang ditunjukkan pada tabel 1.1. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan

posisi ROA pada Bank Pembangunan Daerah periode Desember Tahun 2011

sampai  tahun 2015.

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat dua puluh satu Bank Pembangunan

Daerah mengalami penurunan ROA selama periode penelitian. dari tahun 2011 -

tahun 2015 yaitu BPD  Aceh, BPD Bali, BPD Bengkulu, BPD DKI, BPD Jambi,
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Tabel 1.1
POSISI RETURN ON ASSET PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH

TRIWULAN TAHUN 2011 - 2015
(Dalam persen)

NO BANK 2011 2012 TREN 2013 TREN 2014 TREN 2015
*)

TREN
RATA-
RATA
TREN

1 Bank Aceh 2.91 3.53 0.62 3.30 -0.23 3.13 -0.17 2.49 -0.64 -0.11

2 BPD Bali 3.54 4.15 0.61 3.88 -0.27 3.92 0.04 3.11 -0.81 -0.11

3 BPD Bengkulu 3.24 3.66 0.42 4.51 0.85 3.70 -0.81 2.98 -0.72 -0.07

4 Bank DKI 2.31 1.69 -0.62 2.60 0.91 2.10 -0.50 0.76 -1.34 -0.39

5 BPD Jambi 3.28 3.79 0.51 4.27 0.48 3.14 -1.13 2.03 -1.11 -0.31

6 BPD Jawa Tengah 2.88 2.86 -0.02 3.10 0.24 2.84 -0.26 2.68 -0.16 -0.05

7 BPD Jabar dan Banten 3.00 4.38 1.38 2.61 -1.77 1.94 -0.67 1.79 -0.15 -0.30

8 BPD Jawa Timur 5.29 3.43 -1.86 3.49 0.06 3.52 0.03 2.80 -0.72 -0.62

9 BPD Kalimantan Timur 3.70 2.27 -1.43 3.14 0.87 2.60 -0.54 1.51 -1.09 -0.55

10 BPD Kalimantan Tengah 3.88 3.79 -0.09 4.44 0.65 4.09 -0.35 4.35 0.26 0.12

11 BPD Kalimantan Barat 5.44 3.48 -1.96 3.44 -0.04 3.19 -0.25 3.05 -0.14 -0.60

12 BPD Kalimantan Selatan 2.48 1.71 -0.77 2.37 0.66 2.68 0.31 2.34 -0.34 -0.04

13 BPD Lampung 3.19 2.93 -0.26 2.20 -0.73 3.89 1.69 3.90 0.01 0.18

14 BPD Maluku 4.52 3.42 -1.10 3.62 0.20 0.01 -3.61 0.00 -0.01 -1.13

15 BPD Nusa Tenggara Barat 6.19 5.52 -0.67 5.46 -0.06 4.61 -0.85 3.91 -0.70 -0.57

16 BPD Nusa Tenggara Timur 4.13 3.63 -0.50 4.46 0.83 3.72 -0.74 3.61 -0.11 -0.13

17 BPD Papua 3.37 2.81 -0.56 2.69 -0.12 1.02 -1.67 1.42 0.40 -0.49

18 BPD Riau Kepri 2.62 2.28 -0.34 3.10 0.82 3.37 0.27 1.52 -1.85 -0.28

19 BPD Sulawesi Tenggara 2.13 4.85 2.72 4.89 0.04 4.13 -0.76 3.04 -1.09 0.23

20 BPD Sulsel dan Sulbar 3.00 4.74 1.74 5.07 0.33 4.62 -0.45 4.58 -0.04 0.40

21 BPD Sulawesi Tengah 3.19 2.08 -1.11 3.59 1.51 3.73 0.14 3.40 -0.33 0.05

22 BPD Sulawesi Utara 1.97 2.84 0.87 3.42 0.58 2.16 -1.26 0.32 -1.84 -0.41

23 BPD Sumatera Barat 2.68 2.62 -0.06 2.66 0.04 1.94 -0.72 2.03 0.09 -0.16

24 BPD Sumsel dan Babel 2.56 1.85 -0.71 1.95 0.10 2.13 0.18 2.13 0.00 -0.11

25 BPD Sumatera Utara 3.77 3.11 -0.66 3.28 0.17 2.60 -0.68 2.40 -0.20 -0.34

26 BPD Yogyakarta 2.71 2.47 -0.24 2.67 0.20 2.88 0.21 2.68 -0.20 -0.01

Jumlah 87.98 83.89 -4.09 90.21 6.32 77.66 -12.55 64.83 -12.83 -5.79

Rata Rata 3.38 3.23 -0.16 3.47 0.24 2.99 -0.48 2.49 -0.49 -0.22

Sumber : Laporan Keuangan publikasi OJK
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BPD Jawa Tengah, BPD jabar dan Banten, BPD Jawa timur, BPD Kalimantan

selatan, BPD Kalimantan Timur, BPD Maluku, BPD Nusa tenggara barat, BPD

Tenggara Timur, BPD Papua, BPD Riau dan kepulauan, BPD sulawesi Tengah,

BPD Sulawesi Utara, BPD Sumatra barat, BPD Sumatra Selatan, BPD Sumatra

Utara, BPD Yogyakarta,

Kenyataan ini menunjukan bahwa terdapat masalah pada ROA pada

Bank Pembangunan Daerah, sehingga parlu dilakukan penelitian untuk mencari

fakta fakta yang menjadi penyebab turun nya ROA pada Bank Pembangunan

Daerah. Hal inilah yang menyebabkan penelitian terhadap aspek profitabilitas

bank tersebut dan mengaitkan pada rasio rasio keuangan yang berhubungan

dengan tingkat profitabilitas (ROA) Bank Pembangunan Daerah. Secara teoritis

naik turunnya ROA sebuah bank dapat di pengaruhi oleh kinerja keuangan bank

yang meliputi aspek likuiditas, kualitas aktiva, sensitifitas, efisiensi dan

solvabilitas.

Menurut Lukman Dendawijaya (2009 ; 114) yang dimaksud dengan

likuiditas bank adalah kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban- kewajiban

jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Secara lebih spesifik,

likuiditas adalah kesanggupan bank menyediakan aktiva yang likuid agar dapat

membayar kembali titipan yang sudah jatuh tempo dan memberikan pinjaman

kepada masyarakat yang memerlukan.

Menurut Kasmir (2012 : 315), tujuan rasio likuiditas adalah mengukur

seberapa likuid suatu bank, mengukur kemampuan bank dalam memenuhi

kewajiban kewajiban jangka pendeknya pada saat di tagih. Dengan kata lain ,
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dapat membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat di tagih serta

dapat mencukupi permintaan kredit yang telah di ajukan, semakin besar ratio ini

semakin likuid.

Bank diwajibkan memelihara sejumlah likuiditas tertentu dari total

dana pihak ketiga yang dihimpun pada tahun tertentu. Untuk Melakukan

Pengukuran Rasio ini yang masing masing memiliki maksud dan tujuan

tersendiri.Tingkat likuiditas suatu bank dapat dihitung dengan menggunakan rasio

rasio pengukur tingkat likuiditas bank diantaranya dengan menggunakan  Loan

to Deposit Ration (LDR).

Apabila LDR meningkat, berarti terjadi peningkatan total kredit

dengan presentase yang lebih besar di bandingkan denga presentase peningkatan

total DPK. Akibatnya terjadi kenaikan pendapatan yang di terima oleh bank lebih

besar di bandingkan dengan kenaikan biaya yang harus di keluarkan oleh bank

sehingga laba bank meningkat dan ROA bank Meningkat. Dengan demikian

pengaruh LDR terhadap ROA adalah searah atau positif.

Menurut Lukman Dendawijya, (2009 : 153) Kualitas aktiva produktif

(KAP) menunjukkan kemampuan suatu bank dalam pengelolaan aktiva produktif

yang merupakan sumber pendapatan bank yang digunakan untuk membiayai

seluruh biaya opersional bank, untuk mengukur rasio ini dapat menggunakan rasio

aktiva produktif bermasalah (APB), dan Non Performing Loan (NPL).

Apabila APB meningkat, berarti terjadi peningkatan aktiva produktif

bermasalah yang meningkat lebih besar di bandingkan dengan peningkatan aktiva

produktif. Akibatnya, terjadi kenaikan biaya pencadangan penghapusan aktiva
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produktif lebih besar dari pada  kenaikan pendapatan bunga, sehingga laba bank

menurun dan ROA bank juga menurun. Dengan demikian pengaruh antara APB

terhadap roa adalah negatif.

Apabila NPL naik, berarti terjadi peningkatan kredit bermasalah

dengan presentase yang lebih besar di bandingkan dengan persentase total kredit,

akibatnya terjadi kenaikan biaya pencadangan yang lebih besar dari pada kenaikan

pendapatan yang di terima oleh bank, sehingga laba bank menurun dan akhirnya

ROA bank menurun, dengan demikian pengaruh NPL terhadap ROA adalah

berlawan atau negatif

Sensitivitas menurut Taswan (2012 : 303) adalah penilaian terhadap

kemampuan modal bank untuk mengcover akibat yang ditimbulkan oleh

perubahan risiko pasar dan kecukupan manajemen risiko pasar. Kemampuan bank

dalam menanggapi keadaan pasar sangat berpengaruh pada tingkat profitabilitas

suatu bank. Sensitivitas terhadap pasar dapat diukur dengan menggunakan rasio

Interest Rate Risk (IRR), dan Posisi Devisa Neto (PDN).

Apabila IRR meningkat pada saat suku bunga meningkat berarti

terjadi peningkatan ISA (Interest Sensitive Assets)  dengan persentase yang lebih

besar di bandingkan presentase peningkatan ISL (Interest Sensitive Liabilities).

Akibatnya terjadi kenaikan pendapatan yang lebih cepat dari pada kenaikan biaya

sehingga laba meningkat dan akhirnya ROA meningkat, sebaliknya apabila IRR

meningkat pada saat suku bunga turun berarti terjadi penurunan ISA (Interest

Sensitive Assets) lebih kecil dari pada ISL (Interest Sensitive Liabilities).

Akibatnya terjadi penurunan pendapatan yang lebih lambat dari pada penurunan
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biaya yang lebih besar dari pada penurunan penurunan biaya dan akhirnya ROA

bank mengalami penurunan dengan demikian , Pengaruh IRR terhadap ROA bisa

searah atau positif dan bisa juga tidak searah atau negatif.

Apabila PDN naik pada saat tren nilai tukar mengalami peningkatan

itu berarti terjadi peningkatan aktiva valas dengan persentase yang lebih besar di

banding presentase peningkatan pasiva valas, akibatnya terjadi peningkatan

pendapatan yang lebih besar di bandingkan dengan peningkatan biaya, sehingga

laba meningkan dan akhirnya ROA bank meningkat, sebalikny apabila PDN

meningkat pada saat nilai tukar mengalami penurunan, itu berarti terjadi penuruna

aktiva valas yang lebih besar di bandingkan pasiva valas. Akibatnya terjadi

peningkatan pendapatan yang lebih kecil di banikan dengan peningkatan biaya,

sehingga laba menurun dan akhirnya ROA bank menurun. Dengan demikian

pengaruh PDN dengan ROA  adalah bisa searah atau positif dan bisa berlawanan

arah atau negatif

Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono (2011,274) menjelaskan rasio

PDN adalah selisih bersih antara aktiva dan pasiva valas setelah

memperhitungkan  rekening-rekening administratifinya. rasio ini mempunyai

pengaruh positif maupun negatif terhadap ROA. Hal ini dapat terjadi jika PDN

meningkat berarti terjadi peningkatan aktiva valas dengan persentase lebih besar

dibandingkan dengan persentase pasiva valas.

Menurut Martono, (2013:87) Efisiensi pada prinsipnya merupakan

teknik untuk menilai kinerja manajemen bank terutama mengenai kemampuannya

untuk  menggunakan semua faktor faktor produksinya dengan efektif. Untuk
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mengukur tingkat efisiensi dan kinerja bank dapat menggunakan rasio Beban

Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan Fee Based Income

Ratio (FBIR).

Apabila BOPO meningkat, berarti terjadi peningkatan biaya

oprasional dengan presentase yang lebih besar di bandingkan persentase

peningkatan pendapatan oprasional, akibatnya terjadi kenaikan biaya oprasional

yang lebih besar dari pada kenaikan pendapatan oprasional yang di terima oleh

bank, sehingga laba bank menurun dan akhirnya ROA bank menurun,dengan

demikian pengaruh BOPO dengan ROA adalah berlawanan atau negatif.

Apabila FBIR meningkat, berarti terjadi peningkatan pendapatan

oprasional di luar pendapatan bunga dengan persentase yang lebih besar di

bandingkan persentase peningkatan pendapata oprasional yang di terima bank,

sehingga laba bank meningkat dan ahirnya ROA bank meningkat. dengan

demikian, pengaruh FBIR dengan ROA adalah searah atau positif.

Menurut Kasmir ( 2012 : 322 ) Solvabilitas adalah merupakan

kemampuan bank mencari sumber dana untuk membiyayai kegiatan. Bisa juga di

katakan rasio untuk merupakan alat ukur untuk melihat kekayaan bank untuk

melihat efisiensi bagi pihak manajemen bank tersebut.

Solvabilitas yang dimilki juga memilki peran sangat penting dalam

menunjang kegiatan operasional bank sehari hari. Dalam perkembangan operasi

suatu bank, modal dapat berkurang diakibatkan dari adanya kerugian atau

kegagalan usaha, sedangkan pertambahan modal dapat berasal dari keuntungan

usaha lain, seperti pendapatan dari fee based income untuk jasa perbankan yang
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diberikan pada masyarakat. Untuk mengukur tingkat solvabilitas bank dapat

menggunakan rasio Fixed Asset Capital Ratio (FACR).

Apabila FACR meningkat, berarti terjadi peningkatan aktiva tetap

dengan presentase yang lebih besar di bandingkan persentase peningkatan modal,

akibatnya terjadi kenaikan modal yang di alokasikan terhadap aktiva tetap lebih

besar di bandingkan dengan modal yang di miliki, sehingga laba bank menurun

dan akhirnya ROA menurun. Dengan demikian pengaruh FACR terhadap ROA

adalah berlawanan arah atau negatif.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk

meneliti posisi ROA dan faktor faktor  yang mempengaruhi fluktuasi ROA

pada  Bank Pembangunan Daerah selama  periode tahun 2011 2015.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah , maka perumusan masalah dalam

penelitian ini adalah :

1. Apakah LDR, IPR, NPL, APB IRR, PDN, BOPO, FBIR, FACR, secara

simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank

Pembangunan Daerah  ?

2. Apakah rasio LDR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan

terhadap ROA pada Bank Pembangunan Daerah ?

3. Apakah rasio IPR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan

terhadap ROA pada Bank Pembangunan Daerah  ?

4. Apakah rasio NPL secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan

terhadap ROA pada Bank Pembangunan Daerah?
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5. Apakah rasio APB secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan

terhadap ROA pada Bank Pembangunan Daerah ?

6. Apakah rasio IRR secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

ROA pada Bank Pembangunan Daerah?

7. Apakah rasio PDN secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

ROA pada Bank Pembangunan Daerah ?

8. Apakah rasio BOPO secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan

terhadap ROA pada Bank Pembangunan Daerah ?

9. Apakah rasio FBIR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan

terhadap ROA pada Bank Pembangunan Daerah?

10. Apakah rasio FACR secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan

terhadap ROA pada Bank Pembangunan Daerah ?

11. Diantara rasio LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR, FACR,

manakah yang berpengaruh dominan terhadap ROA Bank Pembangunan

Daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari

penelitian ini adalah :

1. Mengetahui tingkat signifikasi pengaruh LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN,

BOPO, FBIR, FACR secara simultan terhadap ROA pada Bank

Pembangunan Daerah.

2. Mengetahui tingkat signifikan pengaruh positif LDR, secara parsial terhadap

ROA pada Bank Pembangunan Daerah.
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3. Mengetahui tingkat signifikan pengaruh positif IPR, secara parsial terhadap

ROA pada Bank Pembangunan Daerah.

4. Mengetahui tingkat signifikan pengaruh negatif NPL, secara parsial terhadap

ROA pada Bank Pembangunan Daerah.

5. Mengetahui tingkat signifikan pengaruh negatif APB, secara parsial terhadap

ROA pada Bank Pembangunan Daerah.

6. Mengetahui tingkat signifikan pengaruh IRR, secara parsial terhadap ROA

pada Bank Pembangunan Daerah.

7. Mengetahui tingkat signifikan pengaruh PDN, secara parsial terhadap ROA

pada Bank Pembangunan Daerah.

8. Mengetahui tingkat signifikan pengaruh negatif BOPO, secara parsial

terhadap ROA pada Bank Pembangunan Daerah.

9. Mengetahui tingkat signifikan pengaruh positif FBIR, secara parsial erhadap

ROA pada Bank Pembangunan Daerah.

10. Mengetahui tingkat signifikan pengaruh negatif FACR, secara parsial

Terhadap ROA pada Bank Pembangunan Daerah.

11. Mengetahui rasio diantara LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR,

FACR yang memiliki pengaruh terhadap ROA pada Bank Pembangunan

Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada sub bab ini akan menjelaskan tentang manfaat yang

diharapkan berguna bagi pihak pihak lain :
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1. Bagi Perbankan

Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang usaha

perbankan, sehingga penulis dapat mengetahui kebijakan kebijakan perbankan

yang dapat mempengaruhi perkembangan Bank Pembangunan Daerah.

2. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini akan dapat menambah wawasan dan

dapat Menambah  informasi  dalam  pengambilan suatu keputusan oleh pihak

perbankan agar dapat meningkatkan profitabilitas bank dimasa yang akan datang.

3. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Hasil ini dapat dijadikan daftar koleksi bacaan perpustakaan STIE

Perbanas Surabaya, khususnya pada jurusan menejemen perbankan. Serta dapat

dijadikan bahan pembanding atau acuan bagi semua mahasiswa yang akan

mengambil judul yang sama untuk bahan penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana antara bab satu

sampai dengan bab lima saling berhubungan, sistematika uraiannya adalah

sebagai berikut :

BAB I     : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai pendahuluan, yang dimulai

dengan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah,

tinjauan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan

skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
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Dalam bab ini akan diuraikan mengenai penelitian terdahulu yang

akan dijadikan rujukan kemudian berisi tentang landasan teori,

kerangka pemikiran yang menggambarkan alur hubungan variabel

yang akan diteliti dan hipotesis penelitian.

BAB III  : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian,  batasan

penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan

pengukuran variabel, populasi sampel dan teknik pengambilan

sampel, data dan metode pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV  : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran subyek penelitian dan

analisis data.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan penelitian, keterbatasan

penelitian dan saran.


