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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bank adalah lembaga keuangan yang bergerak dibidang jasa-jasa 

keuangan, dimana bank berfungsi sebagai lembaga Financial Intermediary yaitu 

mengumpulkan dana dari masyarakat yang mempuyai kelebihan dana (surplus) 

dan menyalurkan kepada masyarakat yang kekurangan dana (defisit). Dalam UU 

No. 10 tahun 1998 tentang perbankan Indonesia menjelaskan bahwa bank adalah 

“badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meingkatkan tarf hidup 

masyarakat banyak”. 

 Dalam kegiatan operasionalnya bank memiliki tujuan utama yaitu 

memperoleh laba atau keuntungan dalam kegiatan operasionalnya. Keuntungan 

yang diperoleh bank digunakan untuk memenuhi seluruh kegiatan usahanya guna 

melakukan perubahan perubahan yang lebih baik. Dengan adanya hal tersebut 

bank mampu meningkatkan keuntungan untuk mempertahankan kelangsungan 

hidup bank sehingga dapat terjamin dengan baik. 

 Untuk melihat tingkat keuntungan suatu bank dapat diukur dengan 

menggunakan rasio-rasio profitabilitas salah satunya adalah Return On Asset 

(ROA). Rasio tersebut digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank 

dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan dengan menggunakan 

asset yang dimiliki (Lukman Dendawijaya, 2009:118).  
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Tabel 1.1 

POSISI RETURN ON ASSET PADA BANK BUSN NON DEVISA 

Per Desember 2016 

(Dalam Persen) 

 

 
Sumber : Laporan Publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), data diolah. 
 

 Berdasarkan Tabel 1.1 Posisi ROA pada Bank BUSN Non Devisa dapat 

diketahui, yaitu rata-rata mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada posisi 

rata-rata ROA pada tahun 2012 hingga 2016 terus mengalami penurunan yaitu 

pada tahun 2012 sebesar 1,14%, tahun 2013 sebesar 0,90%, tahun 2014 sebesar 

0,94%, tahun 2015 sebesar 0,74% dan tahun 2016 sebesar 0,22% yang pada 

akhirnya juga menghasilkan rata-rata trend ROA dengan nilai negatif yaitu 

sebesar - 0,23%. Hal ini terjadi karena mayoritas BUSN Non Devisa mengalami 

penurunan Tren ROA dari tahun 2012-2016. Dengan demikian ternyata masih 

2012 2013 Tren 2014 Tren 2015 Tren 2016 Tren

1 PT. BANK AMAR INDONESIA -1,36 -0,84 0,52 0,27 1,11 1,15 0,88 -5,08 -6,23 -0,93

2 PT. BANK ANDARA -0,33 -1,94 -1,61 -1,91 0,03 -1,88 0,03 -1,82 0,06 -0,37

3 PT. BANK ARTOS INDONESIA 0,19 0,00 -0,19 0,27 0,27 0,01 -0,26 -5,25 -5,26 -1,36

4 PT. BANK BCA SYARIAH 0,84 1,01 0,17 0,76 -0,25 0,96 0,20 1,13 0,17 0,07

5 PT. BANK BISNIS INTERNASIONAL 1,95 2,36 0,41 2,53 0,17 2,09 -0,44 2,49 0,40 0,14

6 PT. BANK DINAR INDONESIA, TBK. 1,74 0,00 -1,74 0,45 0,45 1,00 0,55 0,83 -0,17 -0,23

7 PT. BANK FAMA INTERNASIONAL 3,23 3,08 -0,15 2,50 -0,58 2,41 -0,09 2,34 -0,07 -0,22

8 PT. BANK HARDA INTERNASIONAL, TBK. 1,67 1,01 -0,66 0,98 -0,03 -2,82 -3,80 0,53 3,35 -0,29

9 PT. BANK INA PERDANA, TBK. 1,22 0,80 -0,42 1,26 0,46 1,05 -0,21 1,02 -0,03 -0,05

10 PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH 0,67 0,91 0,24 0,72 -0,19 0,05 -0,67 -8,09 -8,14 -2,19

11 PT. BANK JASA JAKARTA 2,57 2,46 -0,11 2,04 -0,42 2,36 0,32 2,74 0,38 0,04

12 PT. BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI 2,48 2,40 -0,08 -0,06 -2,46 0,93 0,99 2,12 1,19 -0,09

13 PT. BANK MANDIRI TASPEN POS 2,01 2,28 0,27 2,39 0,11 1,66 -0,73 1,62 -0,04 -0,10

14 PT. BANK MITRANIAGA, TBK. 0,52 0,39 -0,13 0,59 0,20 0,71 0,12 0,76 0,05 0,06

15 PT. BANK PANIN SYARIAH, TBK. 3,48 1,03 -2,45 1,99 0,96 1,12 -0,87 0,37 -0,75 -0,78

16 PT. BANK ROYAL INDONESIA 0,58 0,77 0,19 1,27 0,50 0,43 -0,84 0,41 -0,02 -0,04

17 PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA 0,32 1,27 0,95 1,25 -0,02 1,42 0,17 0,74 -0,68 0,11

18 PT. BANK SYARIAH BUKOPIN 0,55 0,69 0,14 0,27 -0,42 0,79 0,52 0,76 -0,03 0,05

19 PT. BANK BTPN SYARIAH 0,00 0,00 0,00 4,23 4,23 5,24 1,01 8,98 3,74 2,25

20 PT. CENTRATAMA NATIONAL BANK 1,78 0,36 -1,42 0,12 -0,24 -0,92 -1,04 0,00 0,92 -0,45

21 PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, TBK. 0,02 2,10 2,08 0,80 -1,30 0,65 -0,15 0,52 -0,13 0,13

22 PT. BANK VICTORIA SYARIAH 1,43 0,50 -0,93 -1,87 -2,37 -2,36 -0,49 -2,19 0,17 -0,91

23 PT. BANK YUDHA BHAKTI, TBK. 1,11 0,00 -1,11 0,69 0,69 1,16 0,47 2,53 1,37 0,36

24 PT. PRIMA MASTER BANK 0,70 0,92 0,22 0,91 -0,01 0,50 -0,41 -2,26 -2,76 -0,74

1,14 0,90 -0,24 0,94 0,04 0,74 -0,20 0,22 -0,52 -0,23

Nama BankNo.
Tahun

Rata - rata

Rata - rata tren
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terdapat masalah tentang ROA pada Bank BUSN Non Devisa, untuk itu perlu 

dicari faktor-faktor yang mempengaruhi ROA pada Bank BUSN Non Devisa. 

 Tinggi dan rendahnya ROA pada Bank BUSN Non Devisa dapat 

dipengaruhi oleh adanya risiko-risiko usaha dan Good Corporatae Governance 

(GCG). Risiko usaha bank adalah tingkat ketidak pastian mengenai suatu hasil 

yang diperkirakan atau diharapkan akan diterima. Dimana semakin tinggi risiko 

yang dihadapi oleh bank, maka semakin besar tingkat penurunan keuangan yang 

akan diperoleh bank. Terdapat delapan jenis risiko yang harus dikelola oleh bank, 

yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, 

risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko strategis (POJK Nomor 

18/POJK.03/2016). Akan tetapi yang dapat diukur menggunakan rasio keuangan 

hanya ada empat risiko yaitu risiko likuiditas, risiko kredit, risiko pasar, dan risiko 

operasional. 

 Menurut PBI No.8/4/PBI/2006, Good Corporate Governance (GCG) 

adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan 

(Transparency), akuntabilitas (Accountability), pertanggung jawaban 

(Responsibility), independensi (Independency), dan kewajaran (Fairness). 

Munculnya Good Corporate Governance (GCG) sendiri dilatar belakangi dari 

berbagai skandal besar yang terjadi di perusahaan-perusahaan sejak tahun 1980an 

dkarenakan tindakan yang cenderung serakah dan mementingkan tujuan pihak-

pihak tertentu saja. 

Good Corprate Governance (GCG) pada dasarnya berkaitan dengan cara 

semua pemangku kepentingan (Stakeholder) berusaha memastikan bahwa para 
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manajer dan para karyawan internal lainnya selalu mengambil langkah-langkah 

yang tepat atau mengadopsi mekanisme yang melindungi kepentingan 

Stakeholder. Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang 

memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat 

langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Good Corporate Governance 

juga menetapkan bagaimana bagaiman berbagai pemegang saham dan pemangku 

kepentingan, manajemen, dan dewan direksi berinteraksi dalam menentukan arah 

dan kinerja perusahaan. 

Pelaksanaan Good Corporate Governance sangat erat kaitannya dengan 

kinerja keuangan Bank. Adapun pihak yang berperan dalam kinerja keuangan 

antara lain, Dewan Direksi, KAP, Kepemilikan Manajerial dan Dewan Komisaris 

berpengaruh terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance tersebut. Kinerja 

bank merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam kegiatan 

operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan, 

dan  penyaluran dana, serta teknologi maupun sumberdaya manusia. Salah satu 

alat pengukuran kinerja keuangan adalah dengan menggunakan indicator 

profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba (keuantungan) dalam suatu periode tertentu (Simanjutak, 2011). 

Profil Risiko (Risk Profile) adalah potensi kerugian akibat terjadinya 

peristiwa tertentu. Terdapat delapan jenis risiko yang harus dikelola oleh bank, 

yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, 

risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko strategis (POJK Nomor 

18/POJK.03/2016). Akan tetapi yang dapat diukur menggunakan rasio keuangan 



5 

 

 

 

hanya ada empat risiko yaitu risiko likuiditas, risiko kredit, risiko pasar, dan risiko 

operasional. 

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidak mampuan bank dalam 

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau 

dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu 

aktivitas dan kondisi keuangan bank (POJK Nomor 18/POJK.03/2016). Risiko 

likuiditas pada bank dapat diukur dengan rasio keuangan yaitu Loan to Deposit 

Ratio (LDR), Investing Police Ratio (IPR), dan Loan to Asset Ratio (LAR). 

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi 

kewajiban kepada bank, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko 

konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan sattlement risk (POJK Nomor 

18/POJK.03/2016). Riskiko kredit pada bank dapat diukur menggunakn 

menggunakan rasio keuangan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), dan 

Non Performing Loan (NPL). 

 Risiko pasar adalah risiko pada neraca dan rekening administratif, 

termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi 

pasar, termasuk risiko perubahan harga option (POJK Nomor 18/POJK.03/2016). 

Risiko pasar meliputi risiko tingkat suku bungan dan nilai tukar. Risiko tingkat 

suku bunga merupakan risiko yang timbul akibat perubahan tingkat suku bungan 

yang dapat menurunkan nilai pasar. Risiko pasar pada bank dapat diukur dengan 

rasio keuangan Interest Rate Risk (IRR) untuk mengukur risiko tingkat suku 

bunga, dan rasio keuangan Posisi Devisa Netto (PDN) unuk mengukur risiko nilai 

tukar. 
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 Risiko operasional adalah risiko akibat ketidak cukupan dan atau tidak 

berfungsinya proses internal, kesalahan-kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan 

adanaya kejadian-kejadian eksternal yang mempengarusi operasional bank (POJK 

Nomor 18/POJK.03/2016). Risiko operasional dapat diukur menggunakan Beban 

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

(FBIR). 

 Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa hanya dapat melakukan 

transaksi dalam ruang lingkup nasional yaitu hanya mengandalkan kegiatan dalam 

negeri. Keterbatasan ruang lingkup ini tentunya akan membuat kinerja Bank 

Umum Swasta Nasional Non Devisa sulit untuk berubah, namun bukan berarti 

kinerja Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa lebih buruk dari Bank Unun 

Swasta Basional Devisa. Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa dapat 

meningkatkan statusnya menjadi Bank Umum Swasta Nasional Devisa setelah 

memenuhi ketentuan-ketentuan antara lain : Volume usaha minimal mencapai 

jumlah tertentu, tingkat kesehatan, dan kemampuannya dalam memoblisasi dana. 

Adapun prbedaan antara bank BUSN Non Devisa dengan bank BUSN Devisa 

adalah sebagai berikut : 

1. Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa lebih banyak bekerja di dalam 

negeri dalam melakukan usahanya karena mereka belum bisa melakukan jual 

beli mata uang asing (valas). 

2. Jenis pekerjaannya berkisar Simpan, Pinjam, atau Kredit. 

3. Skala pekerjaan Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa lebih kecil. 
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Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa posisi Return On Asset 

pada Bank Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa periode Tahun 2012 – 

Tahun 2016 lima belas Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa yang 

mengalami penurunan tren ROA yang juga mengakibatkan munculnya nilai 

negatif pada total rata-rata tren ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Non 

Devisa. Dengan adanya hal tersebut peneliti menjadi tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Risiko Usaha dan Good Corporate 

Governance (GCG) terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Umum 

Swasta Nasional Non Devisa”. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar di atas, dapat disampaikan beberapa rumusan 

masalah diantaranya : 

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari LDR, IPR, NPL, IRR, FBIR,  

BOPO, dan  Good Corporate Governance secara bersama-sama terhadap 

ROA pada Bank BUSN Non Devisa? 

2. Apakah LDR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank BUSN Non Devisa? 

3. Apakah IPR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank BUSN Non Devisa? 

4. Apakah NPL secara parsial memiliki pengruh negatif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank BUSN Non Devisa? 

5. Apakah IRR secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA 

pada Bank BUSN Non Devisa? 
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6. Apakah FBIR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank BUSN Non Devisa? 

7. Apakah BOPO secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank BUSN Non Devisa? 

8. Apakah GCG secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank BUSN Non Devisa? 

9. Rasio apakah diantara LDR, IPR, NPL, IRR, FBIR, BOPO, dan Good 

Corporate Governance yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap ROA 

pada Bank BUSN Non Devisa? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat diketahui tujuan 

penelitian yang diharapkan oleh peneliti, antara lain : 

1. Mengetahui  tingkat  signifikan  dari  LDR,  IPR,  NPL,  IRR,  FBIR,  BOPO,  

dan Good Corporate Governance secara bersama-sama terhadap ROA pada 

Bank BUSN Non Devisa.  

2. Mengetahui tingkat signifikan pegaruh positif LDR secara parsial terhadap 

ROA pada Bank BUSN Non Devisa. 

3. Mengetahi tingkat signifikan pengaruh positif IPR secara parsial terhadap 

ROA pada Bank BUSN Non Devisa. 

4. Mengetahui tingkat signifika pengaruh negatif  NPT secara parsial terhadap 

ROA pada Bank BUSN Non Devisa. 

5. Mengetahui tingkat signifikan IRR terhadap ROA pada Bank BUSN Non 

Devisa. 
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6. Mengetahui tingkat signifikan pengaruh positif  FBIR secara parsial terhadap 

ROA pada Bank BUSN Non Devisa. 

7. Mengetahui tingkat signifikan pengaruh negatif BOPO secara parsial 

terhadap ROA pada Bank BUSN Non Devisa. 

8. Mengetahui tingkat signifikan pengaruh positif Good Corporate Governance 

(GCG) secara parsial terhadap ROA pada Bank BUSN Non Devisa. 

9. Mengetahui rasio diantara LDR, IPR, NPL, IRR, FBIR, BOPO, dan Skor 

Good Corporate Governance yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap 

ROA pada Bank BUSN Non Devisa. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat memberikan 

manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan antara lain : 

1. Manfaat bagi Bank BUSN Non Devisa 

Melalui hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan tolak  

ukur bagi pihan manajemen bank, apakah sudah melakukan pengelolaan secara 

baik atau belum. Dengan demikian dapat digunakan sebagai pedoman dalam 

menjalankan kegiatan usaha untuk memeperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada 

dan menjalankan kembali dengan baik sesuai dengan regulasi perbankan serta 

tujuan utama bank dalam mencapai keuntungan. 

2. Manfaat bagi Penyusun 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebahai alat untuk menambah pengetahuan 

serta wawasan yang luas tentang sejauh mana risiko-risiko usaha dan Good 

Corporate Governance (GCG) berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA) 
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 pada Bank BUSN Non Devisa. 

3. Manfaat bagi STIE Perbanas Surabaya 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi perpustakaan STIE Perbanas 

Surabaya dan sebagai bahan pembanding atau acuan bagi mahasiswa STIE 

Peranas Surabaya yang akan melakukan penelitian. 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

 Berdasarkan ketentuan penulisan penelitian maka peneliti membagi 

bahasan pokok permaslaahan dalam 5 (lima) bab yang terdiri dari sub-sub yang 

akan disusun secara sistematis. Adapun sistematika penulisan penelitian adalah 

sebagain berikut : 

BAB I  : PENDHULUAN 

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang maslah, perumusan  

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

 penulisan skripsi. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan tentang penelitian terdahulu, landasan 

teori, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang akan 

digunakan meliputi rancangan penelitian, batasan penelitian, 

identifikasi variabel, definisi perasional dan pengukuran variabel, 

populasi sampel dan tekik pengambilan sampel, data dan mtode 

pengumpulan serta teknik analisis yang digunakan. 
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BAB IV : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran subyek penelitian dan 

analisis data. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini dijekaskan mengenai kesimpulan dari penelitian 

yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, serta saran yang 

diberikan dari hasil peneleitian yang dilakukan. 

 


