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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Skripsi 

Bank merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang 

keuangan, yang memiliki fungsi sebagai financial intermediary yaitu suatu 

lembaga perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dan pengguna dana 

dan biasanya di artikan sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat yang 

mempunyai kelebihan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang 

kekurangan dana melalui kredit. Sesuai dengan Undang-Undang Perbankan No.7 

tahun 1992 tetang perbankan yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.10 

tahun 1998 yang menjelaskan bagaimana perusahaan yang bergerak dalam bidang 

jasa dan memiliki kegiatan pokok seperti, menerima dana dari masyarat dalam 

bentuk tabungan, deposito dan giro lalu menyalurkan dana dalam bentuk kredit 

usaha, melakukan berbagai jasa dalam kegiatan perdagangan dan pembayaran 

dalam negri maupun dari luar negri, serta sebagai jasa lainnya d bidang keuangan 

(Ikatan Bankir Indonesia, 2013:6). Bank sangat berperan penting untuk 

mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara karena bank merupakan 

pengumpul dana dan penyalur dana dari masyarakat, tempat menabuh yang efektif 

dan produktif bagi nasabah, pelaksanaan dan mempelancar pembayaran dengan 

aman dan ekonomis, penyelenggara perdagangan dan menerbitkan L/C, serta 

sebagai penjamin penyelesaian proyek-proyek dengan penerbitan bank garansi.  

Dengan semakin banyak jumlah bank di Indonesia yang mampu bertahan, 

maka semakin ketat pula persaingan yang terjadi diantara bank-bank untuk 
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menarik nasabah dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Oleh karena itu, 

perbankan indonesia harus memiliki kinerja yang tidak hanya baik tetapi harus 

benar-benar konsisten serta harus tetap memperhitungkan prinsip kehati-hatian. 

Degan berpegang pada prinsip tersebut maka diperlukan pengukuran 

profitabilitas. Karena profitabilitas dapat digunkanan untuk mengukur tingkat 

efisiensi usaha dan profitabilitas sebuah bank (Kasmir, 2012;327). Untuk 

mengukur tingkat profitabilitas suatu bank dapat dihitung dengan menggunakan 

rasio keuangan salah satunya adalah Net Interest Margin (NIM). 

Net Interest Margin (NIM) merupakan perbandingan antara pendapatan 

bungan bersih di bagi degan rata-rata aktiva produktif. Tinggi rendahnya Net 

Interest Margin (NIM) suatu bank dipengaruhi oleh banyak hal diantaranya, 

likuiditas, kualitas aktiva,efisiensi, dan size.  

Likuiditas merupakan kemampuan suatu bank dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya pada saat jatuh tempo (Kasmir, 2012:315) suatu bank dapat dikatan 

likuid apabila bank tersebut dapat memenuhi kewajiban hutangnya, dapat 

membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi permintaan kredit 

yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Jumlah alat pembayaran yang dimiliki 

olrh suatu bank merupakan sesuatu kekuatan pembayaran dari bank yang 

bersangkutan. Oleh sebab itu bank harus menjaga tingkat likuiditas pada periode 

tertentu. Untuk menghitung likuiditas suatu bank dapat dihitung menggunakan 

rasio Cash Ratio (CR), Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Loan to Asset Ratio 

(LAR). Loan to Deposit Ratio (LDR) mempunyai pengaruh positif terhadap Net 

Interest Margin (NIM), jadi apabila Loan to Deposit Ratio (LDR) tinggi maka 
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kenaikan kredit lebih besar dibandingkan jumlah kenaikan dana pihak ke-tiga 

(DPK). Mengakibatkan kenaikan pendapatan bunga lebih besar dibandingkan 

dengan kenaikan bunga dan laba mengalami kenaikan sehingga Net Interest 

Margin (NIM) juga akan naik. Loan to Asset Ratio (LAR) mempunyai pengaruh 

yang positif terhadap Net Interest Margin (NIM), jadi apabila Loan to Asset Ratio 

(LAR) tinggi maka kredit yang diberikan lebih besar dibandingkan jumlah asset 

yang dimiliki. Mengakibatkan kenaikan suku bungan dan laba  mengalami 

kenaika sehingga Net Interest Margin (NIM) juga akan naik. Sedangkan Cash 

Ratio (CR) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Net Interest Margin 

(NIM) maka kenaikan kas, BI, dan bank lain mengakibatkan laba paa bank dan 

Net Interest Margin (NIM) meningkat.  

Kualitas aktiva merupakan aset untuk memastikan kualitas aset yang dimiliki oleh 

bank dan nilai riil dari aset tersebut (Veithzal Rivai, 2013:473). Pengelolaan dana 

dalam aktiva produktif merupakn sumber pendapatan yang digunakan untuk 

membiayai keseluruhan biaya operasional bank termasuk biaya bunga, biaya 

tenaga kerja, dan biaya opersionalnya. Untuk menghitung kualitas aktiva suatu 

bank dapat menggunakan rasio Non Performing Loans (NPL). Non Performing 

Loans (NPL) mempunyai pengaruh yang negatif terhadap Net Interest Margin 

(NIM), jadi apabila Non Performing Loans (NPL) tinggi maka kenaikan kredit 

bermasalah yang di miliki pleh bank lebih besar dibandingkan dengan kredit. 

Mengakibatkan penurunan pendapatan bunga lebih besar dibandingkan dengan 

kenaikan biaya bunga dan laba akan mengalami penurunan sehingga Net Interest 

Margin (NIM) juga akan turun. 
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Efisiensi merupakan alat untuk mengukur tingkat ke efisiensian dan 

profitbilitas yang diingin dicapai oleh sebuah bank (Kasmir, 2012;330). Melalui 

rasio-rasio keuangan di sini juga dapat diukur secara kuantitatif tingkat efisiensi 

yang telah dicapai oleh sebuah bank tersebut. Untuk menghitung efisiensi suatu 

bank dapat menggunakan rasio Beban Operasional dan Pendapatan Operasional 

(BOPO). Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) memiliki 

pengaruh yang negatif terhadap Net Interest Margin (NIM), jadi apabila Beban 

Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) meningkat maka kenaikan 

biaya operasional akan lebih besar dibandingkan dengan jumlah kenaikan 

pendapatan operasional. Mengakibatkan kenaikan biaya bunga lebih besar 

dibandingkan dengan kenaikan pendapatan bunga dan laba mengalami penurunan 

sehingga Net Interest Margin (NIM) juga akan turun.  

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan kecukupan kemampuan bank 

dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian di dalam 

perkreditan atau dalam perdagangan surat-surat berharga. Capital Adequacy Ratio 

(CAR) memiliki pengaruh yang negatif terhadaap Net Interest Margin (NIM), jadi 

apabila Capital Adequacy Ratio (CAR) tinggi maka modal bank lebih besar 

dibandingkan dengan ATMR. 

Size merupakan suatu skala yang dapat diklasifikasikan besar kecilnya 

bank menurut berbagai cara antara lain total aktiva, log size, nilai pasar saham, 

dan lain-lain. Variabel ukuran perusahaan (Size) diukur dengan logaritma natural 

(Ln) dari total aset. Size mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Net 

Interest Margin (NIM).  
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Tabel 1.1 

Posisi Net Interest Margin (NIM) Bank Buku 1 

Periode 2013-2017 

(Dalam persen) 

NAMA 2013 2014 TREND 2015 TREND 2016 TREND 2017 TREND RATA RATA" 

TREND 

BPD Sulawesi 

Tenggara 

8,3 8,68 0,38 7,51 -1,17 7,98 0,47 7,56 -0,42 8,01 -0,19 

BPD Jambi 8,16 6,52 -1,64 5,36 -1,16 3,8 -1,56 5,92 2,12 5,95 -0,56 

BPD Kalteng 8,23 8,74 0,51 8,56 -0,18 9,41 0,85 8,63 -0,78 8,71 0,10 

BPD Bengkulu 9,36 8,39 -0,97 6,86 -1,53 7,69 0,83 6,12 -1,57 7,68 -0,81 

BPD Lampung 5,58 7,61 2,03 6,78 -0,83 6,07 -0,71 5,26 -0,81 6,26 -0,08 

Bank Syariah 

Bukopin 

3,86 2,76 -1,1 3,14 0,38 3,31 0,17 2,44 -0,87 3,10 -0,36 

Bank Jabar 

Banten Syariah 

6,65 8,34 1,69 5,68 -2,66 5,16 -0,52 4,68 -0,48 6,10 -0,49 

Bank 

Pembangunan 

Daerah 

Banten(D.H 

Sandi 558-Bank 

Pundi ) 

13,04 9,65 -3,39 6,11 -3,54 1,93 -4,18 3,07 1,14 6,76 -2,49 

BPD Maluku 

Dan Maluku 

Utara 

9,62 10,78 1,16 9,15 -1,63 8,31 -0,84 8,32 0,01 9,24 -0,33 

Bank Oke 

Indonesia 

5,31 4,95 -0,36 4,68 -0,27 5,48 0,8 6,78 1,3 5,44 0,37 

Bank Yudha 

Bhakti  

5,74 5,38 -0,36 6,12 0,74 6,96 0,84 6,87 -0,09 6,21 0,28 

Bpd Sulawesi 

Tengah 

8,09 9,65 1,56 7,53 -2,12 7,17 -0,36 6,6 -0,57 7,81 -0,37 

Bank Agris 4,12 2,78 -1,34 3,24 0,46 3,86 0,62 3,17 -0,69 3,43 -0,24 

Bank Fama 

Internasional 

5,46 4,84 -0,62 5,32 0,48 5,64 0,32 5,19 -0,45 5,29 -0,07 

Bank Bisnis 

Internasional  

5,91 5,89 -0,02 6,27 0,38 6,75 0,48 7,51 0,76 6,47 0,40 

Bank Ina 

Perdana  

4,55 4,71 0,16 4,26 -0,45 5,1 0,84 4,48 -0,62 4,62 -0,02 

Bank Royal 

Indonesia 

5,86 6,38 0,52 5,05 -1,33 4,82 -0,23 4,27 -0,55 5,28 -0,40 

Bank Dinar 

Indonesia 

5,19 3,5 -1,69 4,41 0,91 4,42 0,01 4,07 -0,35 4,32 -0,28 

Bank 

Mitraniaga 

2,59 2,16 -0,43 2,53 0,37 2,97 0,44 2,24 -0,73 2,50 -0,09 

Bank Victoria 

Syariah 

2,98 3,34 0,36 2,8 -0,54 2,63 -0,17 2,85 0,22 2,92 -0,03 

Prima Master 

Bank 

4,71 3,66 -1,05 3,87 0,21 4,83 0,96 5,35 0,52 4,48 0,16 

Bank Artos 

Indonesia 

6,75 4,69 -2,06 5,34 0,65 5,48 0,14 4,46 -1,02 5,34 -0,57 

Bank Amar 

Indonesia 

7,15 9,81 2,66 10,37 0,56 14,45 4,08 12,67 -1,78 10,89 1,38 

Bank Maybank 

Syariah 

Indonesia 

5,61 6,65 1,04 6,54 -0,11 4,99 -1,55 8,79 3,8 6,52 0,80 

Bank Harda 

Internasional 

5,36 4,96 -0,4 5,07 0,11 5,41 0,34 5,24 -0,17 5,21 -0,03 

JUMLAH 158,18 154,82 -3,36 142,55 -12,27 144,62 2,07 142,54 -2,08 148,542 -3,91 

RATA-RATA 6,33 6,19 -0,13 5,70 -0,49 5,78 0,08 5,70 -0,08 5,94 -0,16 

Sumber: Laporan Publikasi OJK Periode 2013-2017 
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Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa Net Interest Margin (NIM) pada bank buku 1 

periode 2013-2017 cenderung menurun, namun dapat dilihat pada rata-rata trend yang 

ada pada masing-masing bank terdapat delapanbelas dari dua puluh lima  bank yang 

mengalami penurunan. Dari ke delapanbelas bank tersebut adalah BPD Sulawesi 

Tenggara, BPD Jambi, BPD Bengkulu, BPD Lampung, Bank Syariah Bukopin, Bank 

Jabar Banten Syariah, Bank Pembangunan Daerah Banten(D.H Sandi 558-Bank Pundi ), 

BPD Maluku Dan Maluku Utara, BPD Sulawesi Tengah, Bank Agris, Bank Fama 

Internasional, Bank Royal Indonesia, Bank Ina Perdana, Bank Dinar Indonesia, Bank 

Mitraniaga, Bank Victoria Syariah, Bank Artos Indonesia, Bank Harda Internasional. 

1.2 Rumusan Masalah 

berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Apakah LDR, LAR, CR, NPL, BOPO, CAR, dan Size secara simultan 

mempunya pengaruh yang signifikan terhadap NIM pada bank buku 1? 

2. Apakah LDR secara parsial mempunyai pengaruh yang positif terhadap NIM 

pada bank buku 1? 

3. Apakah LAR secara parsial mempunyai pengaruh yang positif terhadap NIM 

pada bank buku 1? 

4. Apakah CR secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap NIM 

pada bank buku 1? 

5. Apakah NPL secara parsial mempunyai pengaruh yang negatif terhadap NIM 

pada bank buku 1? 
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6. Apakah BOPO secara parsial mempunyai pengaruh yang negatif terhadap NIM 

pada bank buku 1? 

7. Apakah CAR secara parsial mempunyai pengaruh yang positif terhadap NIM 

pada bank buku 1? 

8. Apakah Size secara parsial mempunyai pengaruh yang positif terhadap NIM 

pada bank buku 1? 

9. Manakah diantara variabel Likuiditas, LDR, LAR, NPL, BOPO, CAR, dan Size 

yang memiliki pengaruh paling besar tehadap NIM pada bank buku 1? 

1.3 Tujuan Penelitian 

sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Mengetahui tingkat signifikansi dari LDR, LAR, CR, NPL, BOPO, CAR, dan 

Size secara simultan terhadap NIM pada bank buku 1. 

2. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh positif LDR terhadap NIM pada bank 

buku 1. 

3. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh positif LAR terhadap NIM pada bank 

buku 1. 

4. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh signifikan CR terhadap NIM pada 

bank buku 1. 

5. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh negartif NPL terhadap NIM pada bank 

buku 1. 
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6. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh negatif BOPO terhadap NIM pada 

bank buku 1. 

7. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh positif CAR terhadap NIM pada bank 

buku 1. 

8. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh positif Size terhadap NIM pada bank 

buku 1. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan 

mamanfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

Bagi Bank dan Dunia Perbankan 

Sebagai tambahan informasi tentang pengaruh LDR, LAR, CR, NPL, BOPO, CAR, dan 

Size terhadap NIM pada bank buku 1, sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan 

dimasa yang akan datang. 

Bagi Penulis 

Sebagai tambahan wawasan dalam dunia perbankan yang berkaitan dengan pengaruh 

LDR, LAR, CR, NPL, BOPO, CAR, dan Size terhadap NIM pada bank buku 1 dengan 

menerapkan teori-teri yang telah diperoleh dalam perkuliahan. 

Bagi STIE Perbanas Surabya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan penambahan kepustakaan dan sebagai referensi 

semua mahasiswa yang akan mengambil judul yang sama untuk bahan penelitiannya. 
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1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang antara bab satu dengan bab lain aling 

berhubungan, sistematikanya sebagai berikut: 

BAB I: Pendahuluan 

Bab ini secara garis besar menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II: Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisikan uraian tentang penelitian terdahulu yangakan dijadikan sebagi rujukan 

pada penelitian saat ini, teori-teri yang melandasi penelitian, kerangkapenelitian, dan 

hipotesis yang diajukan. 

BAB III: Metode Penelitian 

Bab ini berisikan varian tentang rancangan  penelitian, batasan penelitian, identifikasi 

variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik 

sampel, data dan metode pengumpulan data serta analisis data. 

BAB IV: Gambaran Subjek Penelitian dan Analisis Data 

Bab ini diuraikan tentang gambaran subjek penelitian, analisis deskriptif dari masing-

masing rasio yang digunkan, pengujian serta pembahasan dari hasil analisis tersebut. 

BAB V: Penutup 

Bab ini berisi tentang uraian kesimpulan akhir dari analisis data yang telah dilakukan. 

Disamping itu juga disertakan keterbatasan penelitian dan saran yang diharapkan dapat 

digunakan sebagai masukan dan dasr dalam pengambilan keputusan khususnya bagi 

bank buku 1 dan bagi peneliti selanjutnya.  


