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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang bergerak 

dibidang keuangan menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 yang dimaksud 

bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kedit, atau bentuk 

lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Tujuan umum dari bank 

yaitu untuk memperoleh keuntungan dari nasabah. Sumber pendapatan yang 

diterima oleh bank berasal dari kredit sebagai bentuk kegiatan penyaluran dana. 

Pengelolaan suatu bank ada beberapa aspek yang diperhatikan dalam melakukan 

aktifitas kegiatan operasional antara lain dalam aspek profitabilitas. Keuntungan 

bank dalam mendapatkan margin bunga bersih dapat diukur dengan menggunakan 

beberapa rasio pengukur tingkat profitabilitas salah satunya Net Interest Margin 

(NIM).  

Terdapat alasan dipilihnya Net Interest Margin (NIM) sebagai 

variabel dependen adalah karena NIM menentukan tingkat keuntungan bank 

sebagai mediasi, tugas bank sebagai perantara antara pemilik dana dengan pihak 

yang membutuhkan dana secara baik. Apabila bank mampu menjalankan tugasnya 

dengan baik maka bank akan mampu memperoleh selisih positif pendapatan 

bunga dengan biaya bunga yang disebut Net Interest Margin (NIM). NIM 

merupakan selisih antara pendapatan bunga dengan beban bunga. Rasio Net 

Interest Margin (NIM) menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan 
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pendapatan dari bunga dengan melihat kinerja bank dalam menyalurkan 

kredit.Berdasarkan Surat Ederan Bank Indonesia No./23/DPNP/Tahun 2004, 

terdapat kriteria peringkat komponen Net Interest Margin sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

KRITERIA PERINGKAT KOMPONEN NET INTEREST MARGIN 

 

Rasio Peringkat 

NIM ˃ 3% 1 

2% ˂  NIM ≤ 3% 2 

1,5% ˂ NIM ≤ 2% 3 

1% ˂ NIM ≤ 1,5% 4 

NIM ≤ 1% 5 

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tahun 2004 

Berdasarkan Tabel 1.1 bank yang memiliki rasio Net Interest Margin 

diatas 2% maka dikategorikan pada peringkat 1 dan 2 dimana dalam peringkat ini, 

bank dapat dikatakan sehat. Sebaliknya apabila bank memiliki rasio Net Interest 

Margin kurang dari 2% maka bank dikategorikan sebagai bank tidak sehat dan di 

golongkan dalam peringkat 3 sampai 5. 

 Rasio yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat profitabilitas 

suatu bank diantaranya Net Interest Margin (NIM) yaitu, dari hasil perbandingan 

antara selisih pendapatan bunga dengan biaya bunga dengan rata-rata produktif. 

Kinerja suatu bank dapat dikatakan baik, apabila rasio NIM pada bank tersebut 

terdapat Tinggi dan rendahnya NIM suatu bank dapat dipengaruhi oleh kinerja 

keuangan bank. Pada bank NIM seharusnya akan mengalami semakin lama bank 

mempunyai peningkatan, atau stabil namun tidak demikian yang terjadi pada 

Bank Pembangunan Daerah di Indonesia selama periode penelitian dari pada 

tahun 2013 sampai dengan periode pada  tahun 2017 dapat ditunjukan dalam tabel 

1.2 sebagai berikut :  
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Tabel 1.2  

POSISI NIM PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH  

PERIODE TAHUN 2013 –TAHUN 2017 
 

 

Sumber : Laporan Keuangan OJK per desember 

  

 

Berdasarkan pada tabel 1.2 diketahui NIM pada Bank Pembangunan Daerah 

selama periode penelitian dari  tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 secara rata-

rata mengalami penurunan. Dilihat dari trend pada masing-masing bank dari 25 

Bank Pembangunan Daerah, terdapat 19 bank yang mengalami penurunan yaitu : 

BPD Kalimantan Barat -0.42, BPD Bali -0.09, BPD Bengkulu -0.81, BPD DIY -

0.29, BPD DKI -0.50, BPD Jawa Barat dan Banten -0.30, BPD Jawa Tengah -

0.68, BPD Lampung -0.08, BPD NTB -1.19, BPD Papua -0.18, BPD Riau dan 

Kepulauan Riau -0.50, BPD Sulawesi Tenggara -0.19, BPD Sulawesi Utara 

2013 2014 tren 2015 tren 2016 tren 2017 tren

1 BPD KALIMANTAN BARAT 9.93 8.95 -0.98 8.81 -0.14 8.21 -0.60 8.24 0.03 8.83 -0.42

2 BPD KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA 6.77 4.95 -1.82 6.03 1.08 7.28 1.25 7.23 -0.05 6.45 0.12

3 BPD BALI 7.63 7.68 0.05 6.85 -0.83 7.75 0.90 7.28 -0.47 7.44 -0.09

4 BPD BENGKULU 9.36 8.39 -0.97 6.86 -1.53 7.69 0.83 6.12 -1.57 7.68 -0.81

5 BPD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 8.38 7.83 -0.55 7.50 -0.33 7.52 0.02 7.21 -0.31 7.69 -0.29

6 BPD DKI 7.32 6.56 -0.76 6.61 0.05 7.27 0.66 5.31 -1.96 6.61 -0.50

7 BPD JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk 7.96 6.79 -1.17 6.32 -0.47 7.40 1.08 6.76 -0.64 7.05 -0.30

8 BPD JAWA TENGAH 8.44 7.56 -0.88 7.25 -0.31 7.01 -0.24 5.73 -1.28 7.20 -0.68

9 BPD KALIMANTAN SELATAN 5.65 6.72 1.07 6.39 -0.33 7.78 1.39 6.78 -1.00 6.66 0.28

10 BPD KALTENG 8.23 8.74 0.51 8.56 -0.18 9.41 0.85 8.63 -0.78 8.71 0.10

11 BPD LAMPUNG 5.58 7.61 2.03 6.78 -0.83 6.07 -0.71 5.26 -0.81 6.26 -0.08

12 BPD NUSA TENGGARA BARAT 11.08 8.60 -2.48 7.98 -0.62 7.79 -0.19 6.31 -1.48 8.35 -1.19

13 BPD NUSA TENGGARA TIMUR 9.35 10.13 0.78 9.19 -0.94 9.73 0.54 9.51 -0.22 9.58 0.04

14 BPD PAPUA 7.88 7.59 -0.29 7.51 -0.08 6.98 -0.53 7.16 0.18 7.42 -0.18

15 BPD RIAU DAN KEPULAUAN RIAU 7.49 7.54 0.05 6.08 -1.46 7.18 1.10 5.48 -1.70 6.75 -0.50

16 BPD SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT 0.11 0.11 0.00 10.02 9.91 9.49 -0.53 6.37 -3.12 5.22 1.57

17 BPD SULAWESI TENGGARA 8.30 8.68 0.38 7.51 -1.17 7.98 0.47 7.56 -0.42 8.01 -0.19

18 BPD SULAWESI UTARA GORONTALO 11.17 9.72 -1.45 9.19 -0.53 9.25 0.06 9.60 0.35 9.79 -0.39

19 BPD SUMATERA BARAT 7.28 6.56 -0.72 6.94 0.38 6.74 -0.20 6.53 -0.21 6.81 -0.19

20 BPD SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG 7.97 7.91 -0.06 7.67 -0.24 11.82 4.15 10.78 -1.04 9.23 0.70

21 BPD SUMATERA UTARA 9.34 8.14 -1.20 7.26 -0.88 7.89 0.63 7.44 -0.45 8.01 -0.48

22 BPD JAWA TIMUR 7.14 6.90 -0.24 6.41 -0.49 6.94 0.53 6.68 -0.26 6.81 -0.12

23 BPD SULAWESI TENGAH 8.09 9.65 1.56 7.53 -2.12 7.17 -0.36 6.60 -0.57 7.81 -0.37

24 BPD MALUKU DAN MALUKU UTARA 9.62 10.78 1.16 9.14 -1.64 8.31 -0.83 8.32 0.01 9.23 -0.33

25 BPD JAMBI 8.16 6.52 -1.64 5.36 -1.16 5.92 0.56 5.92 0 6.38 -0.56

7.93 7.62 -0.30 7.43 -0.19 7.86 0.43 7.15 -0.71 7.60 -0.19

rata-rata tren
No nama bank

RATA-RATA

periode tahun 2013-2017
rata-rata NIM
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Gorontalo -0.39, BPD Sumatera Barat -0.19, BPD Sumatera Utara -0.48, BPD 

Jawa Timur -0.12, BPD Sulawesi Tengah -0.37, BPD Maluku dan Maluku Utara -

0.33, BPD Jambi -0.56 persen.  

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat masalah pada kemampuan 

mempengaruhi NIM di Bank Pembangunan Daerah pada periode tahun 2013 

sampai dengan periode  pada tahun 2017. Secara umum terdapat banyak faktor 

yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya NIM pada suatu bank diantaranya 

yaitu kinerja keuangan bank diantaranya: aspek likuiditas, aspek kualitas aktiva, 

aspek sensitivitas pasar dan aspek efisiensi. Karena itu terjadi ketidak konsistenan 

NIM kepada Bank Pembangunan Daerah maka akan dikaji dalam penelitian ini 

dan perlu dikaji penyebabnya.  

Kinerja Likuiditas Bank adalah merupakan faktor yang penting untuk 

dapat mengetahui tingkat kemampuan suatu bank memenuhi atau membayar 

kewajiban jangka pendek atau yang telah jatuh tempo (Kasmir,2012 : 315). 

Kinerja likuiditas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Loan Deposit 

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

LDR berpengaruh positif terhadap NIM. Hal ini dapat terjadi karena 

LDR tinggi berarti telah terjadi peningkatan kredit akan lebih besar dibandingkan 

jumlah kenaikan dana pihak ketiga (DPK). Akibatnya kenaikan pendapatan bunga 

akan lebih besar dibandingkan dengan kenaikan biaya bunga. Laba akan 

mengalami kenaikan sehingga NIM juga akan naik.   

LAR berpengaruh positif terhadap NIM. Hal ini dapat terjadi apabila 

LAR meningkat berarti telah terjadi peningkatan jumlah kredit yang presentase 

lebih besar dibandingkan dengan presentase peningkatan jumlah aset yang 
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dimiliki bank. Akibatnya terjadi peningkatan pendapatan, sehingga Laba 

meningkat dan NIM meningkat.  

IPR berpengaruh positif terhadap NIM. Hal ini dapat terjadi jika IPR 

tinggi berarti telah terjadi kenaikan surat berharga yang dimiliki bank akan lebih 

besar dibandingkan jumlah kenaikan dana pihak ketiga (DPK), yang berarti 

kenaikan pendapatan bunga akan lebih besar dibandingkan dengan kenaikan biaya 

bunga. Laba akan mengalami kenaikan sehingga NIM juga akan naik.  

Kualitas Aktiva bank merupakan kemampuan bank dalam pengelolaan 

aktiva produktif yang merupakan sumber pendapatan bank yang digunakan untuk 

membiayai seluruh biaya operasional bank (Veithzal Rivai, 2013 : 473). Untuk 

mengukur kualitas aktiva dapat menggunakan Non Performing Loan (NPL). 

NPL berpengaruh negatif terhadap NIM. Hal ini dapat terjadi apabila 

NPL meningkat, berarti kredit bermasalah mengalami peningkatan dengan 

persentase lebih besar dibandingkan persentase peningkatan total yang diberikan. 

Akibatnya terjadi peningkatan biaya pencadangan lebih besar dibandingkan 

peningkatan pendapatan, sehingga Laba akan menurun dan NIM juga menurun.  

Sensitivitas pasar digunakan sebagi pertimbangan risiko yang harus 

diperhitungkan dengan sensitivitas perbankan. Bank mengindetifikansi akibat 

yang timbul oleh perubahan risiko pasar dan kecukupan manajemenen risiko pasar 

(Veithzal Rivai, 2012: 485). Untuk mengukur sensitivitas pasar dapat 

menggunakan rasio keuagan yaitu Interest Rate Risk (IRR). 

IRR bisa berpengaruh positif atau negatif terhadap NIM. Hal ini 

terjadi karena apabila IRR meningkat berarti telah terjadi peningkatan pendapatan 

suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan biaya bunga, sehingga 
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Laba meningkat dan NIM ikut meningkat, dengan demikian dapat disumpulkan 

IRR berpengaruh positif terhadap NIM. Sebaliknya apabila suku bunga menurun 

akan terjadi penurunan pendapatan bunga bersih lebih besar dibandingkan 

penurunan biaya bunga, sehingga Laba menurun dan NIM juga ikut menurun, 

dengan demikian dapat disimpulakan IRR berpengaruh negatif terhadap NIM. 

Efisiensi merupakan rasio yang memastikan efesiensi dan kualitas 

pendapatan bank secara benar dan akurat (Veitzal Rivai 2012:480). Untuk 

mengukur tingkat efesiensi bank dapat menggunakan rasio Biaya Operasional 

Terhadap Fee Based Income Ratio (FBIR). 

FBIR berpengaruh positif terhadap NIM. Hal ini dapat terjadi jika 

FBIR meningkat, berarti telah terjadi peningkatan pendapatan operasional selain 

bunga dengan persentase lebih besar dibandingkan dengan persentase peningkatan 

total pendapatan operasional. Akibatnya Laba bank meningkat dan NIM bank 

meningkat. 

Menurut SEBI Nomor 15/15/DPNP/2013, Good Corporate 

Governance (GCG) adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-

prinsip keterbukaan (transparancy), akuntanbilitas (accountability), pertanggung 

jawaban (responbility), independesi (independency), dan kewajaran (fairness). 

Self assessment good corporate governance merupakan penelitian tentang prinsip-

prinsip Good Corporate Governance dimana prinsip-prinsip itu berisi tentang 

penilaian pelaksanaan tentang Good Corporate Governance. GCG mempunyai 

pengaruh positif terhadap NIM. Hal ini disebabkan apabila GCG yang ada dalam 

suatu bank semakin baik, berarti tata kelola dalam bank tersebut semakin baik, 

sehingga dapat menjadikan kinerja bank termasuk laba akan meningkat, dan 
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akhirnya NIM bank juga dapat meningkat. Adanya 11 komponen untuk menilai 

pelaksanaan GCG yaitu: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan 

Komisaris, Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Kelengkapan dan 

komite implementasi, Menangani konflik kepentingan, Penerapan kepatuhan 

bank, Pelaksanaan fungsi audit internal, Penerapan fungsi audit eksternal, Fungsi 

manajemen risiko dan sistem control, Penyediaan dana kepada pihak terkait, 

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, Rencana strategis bank. 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka 

permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah sebagai beikut : 

1. Apakah LDR, LAR, IPR, NPL, IRR, FBIR, dan GCG secara simultan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap NIM pada Bank Pembangunan 

Daerah ? 

2. Apakah LDR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan 

terhadap NIM pada Bank Pembangunan Daerah ? 

3. Apakah LAR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan 

terhadap NIM pada Bank Pembangunan Daerah ? 

4. Apakah IPR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan 

terhadap NIM pada Bank Pembangunan Daerah ? 

5. Apakah NPL secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap NIM pada Bank Pembangunan Daerah ? 

6. Apakah IRR secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

NIM pada Bank Pembangunan Daerah ? 
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7. Apakah FBIR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan 

terhadap NIM pada Bank Pembangunan Daerah ? 

8. Apakah GCG secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan 

terhadap NIM pada Bank Pembangunan Daerah ? 

9. Diantara variabel LDR, LAR, IPR, NPL, IRR, FBIR, dan GCG manakah yang 

memberikan kontribusi dominan terhadap NIM pada Bank Pembangunan 

Daerah ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang diatas, maka tujuan 

penelitian adalah untuk :  

1. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel LDR, LAR, IPR, NPL, IRR, 

FBIR, dan GCG secara bersama-sama terhadap NIM pada Bank Pembangunan 

Daerah. 

2. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh positif LDR secara parsial terhadap 

NIM pada Bank Pembangunan Daerah.  

3. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh positif LAR secara parsial terhadap 

NIM pada Bank Pembangunan Daerah.  

4. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh positif IPR secara parsial terhadap 

NIM pada Bank Pembangunan Daerah.  

5. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh negatif NPL secara parsial terhadap 

NIM pada Bank Pembangunan Daerah.  

6. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh IRR secara parsial terhadap NIM 

pada Bank Pembangunan Daerah.  



9 
 

 

7. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh positif FBIR secara parsial terhadap 

NIM pada Bank Pembangunan Daerah.  

8. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh positif GCG secara parsial terhadap 

NIM pada Bank Pembangunan Daerah.  

9. Mengetahui tingkat signifikansi diantara variabel LDR, LAR, IPR, NPL, IRR, 

FBIR, dan GCG yang secara parsial memberikan kontribusi dominan terhadap 

NIM pada Bank Pembangunan Daerah.  

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan manfaat bagi pihak 

internal maupun eksternal. 

a) Bagi Bank pembangunan Daerah 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai alat pertimbangan dan penyelesaian 

dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi dalam usaha bank, terlebih 

dari rasio profitabilitas yaitu Net Interest Margin (NIM). 

b) Bagi penulis  

Penelitian ini sangat bermanfaat sebagai pengaplikasian teori-teori yang sudah 

di dapat pada mata kuliah sehingga dengan adanya ini diharapkan dapat 

menambah wawasan peneliti dalam mengatasi masalah profitabilitas dalam 

lebih mengerti dalam aspek profitabilitas suatu Bank Pembangunan daerah. 

c) Bagi STIE Perbanas Surabaya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan koleksi penelitian di 

STIE Perbanas Surabaya dan sebagai bahan acuan bagi semua mahasiswa yang 

akan mengambil judul yang serupa. 
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1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk mempermudah proses penyusunan, penguraian dan 

pembahasan, maka sistematika penulisan penelitian ini melalui beberapa tahapan 

yang selanjutnya akan dijabarkan dalam lima bab yaitu sebagi berikut : 

BAB I Pendahuluan  

Pada bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II  Tinjauan Pustaka 

 Pada bab ini dijelaskan penelitian terdahulu yang dijadikan acuan 

teori-teori yang diperoleh melalaui literature serta artikel yang akan 

dipergunakan sebagai landasan teori. 

BAB III Metode Penelitian 

 Pada bab ini menyelesaikan tentang rancangan penelitian, batasan 

penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran 

variabel, populasi sampel, teknik pengambilan sampel data dan 

metode pengumpulan data serta analisis data. 

BAB IV     GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALSISIS DATA   

   Bab ini mengemukakan tentang gambaran subyek penelitian serta 

analisis data  

BAB V      PENUTUP   

Bab ini mengemukakan tentang kesimpulan, keterbatasan serta saran 

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.
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