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BAB I  

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bank merupakan perusahaan jasa yang bergerak di bidang keuangan. Selain itu 

bank bisa juga disebut sebagai sistem perekonomian di suatu negara, karena tidak bisa 

dipungkiri bahwasanya masyarakat selalu melibatkan bank dalam segala transaksi, 

baik untuk transaksi jual beli, menyimpan dana, maupun meminjam dana. Didalam 

perusahaan jasa yang bergerak dibidang keuangan khususnya perbankan terdapat tiga 

fungsi khusus yaitu menghimpun dana, menyalurkan data, dan memberikan layanan 

jasa kepada bank lainnya. Bisnis didalam dunia perbankan persaingannya teramat 

ketat, pada saat ini banyak bank-bank baru yang bermunculan, sehingga banyak 

menimbulkan persaingan-persaingan dan pastinya menuntut para manajer bank 

tersebut harus bekerja lebih keras lagi untuk menghadapi persaingan yang semakin 

ketat dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat dengan 

efisien dan efektif, karena bank sendiri merupakan sektor yang mempunyai peran 

penting dalam perekonomian sehingga proses intermediary dalam perbankan dapat 

berjalan dengan lancar dan baik. 

 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

perbankan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. 
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Pada saat ini banyak bank-bank baru yang bermunculan, sehingga banyak 

menimbulkan persaingan-persaingan dan pastinya menuntut para manajer bank 

tersebut harus bekerja lebih keras lagi untuk menghadapi persaingan yang semakin 

ketat dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat dengan 

efisien dan efektif, karena bank sendiri merupakan sektor yang mempunyai peran 

penting dalam perekonomian sehingga proses intermediary dalam perbankan dapat 

berjalan dengan lancar dan baik. 

Disuatu negara bank memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini 

berhubungan dengan fungsi bank yakni sebagai penghubung bagi pihak yang kelebihan 

dana dan pihak yang membutuhkan dana. Selain itu bank juga dapat menerima dana 

dari pihak ketiga yaitu dari nasabah atau masyarakat, dana ini bisa berupa giro, 

deposito, tabungan. Sedangkan untuk pihak yang membutuhkan dana bank berfungsi 

untuk menyalurkan dana berupa kredit baik untuk pihak kedua maupun pihak ketiga.  

Karena bank memiliki peranan yang sangat penting bagi sistem perekonomian disuatu 

negara, maka bank harus dapat meningkatkan kinarja nya, baik dalam melayani 

nasabah maupun dalam mengelola dana nasabah guna untuk kepentingan semua pihak, 

baik pihak bank itu sendiri, masyarakat/nasabah. Dengan adanya profitabilitas yang 

tinggi maka bank akan bertahan lama serta dapat bersaing dengan bank-bank yang 

lainnya. Rasio untuk mengukur profitabilitas pada bank maka dapat diukur 

menggunakan rasio-rasio profitabilitas yakni Return On Asset (ROA). Besar kecilnya 

ROA yang dihasilkan suatu bank dapat dijadikan acuan untuk menilai profitabilitas 
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bank itu sendiri, dimana semakin besar ROA maka semakin besar juga keuntungan 

yang di dapat oleh suatu bank tersebut.  

TABEL 1.1 
POSISI RETURN ON ASSET (ROA) BANK UMUM SWASTA NASIONAL  

NON DEVISA 
PERIODE TAHUN 2014-2018 

(Satuan Persen) 

 

 
Sumber : Laporan Keuangan Publikasi Dan Direktorat Perbankan Otoritas 
JasaKeuangan Perhitungan Rasio Keuangan ROA Pada Tahun 2014-2018 
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Berdasarkan tabel 1.1 menjelaskan tren ROA masing-masing Bank Umum 

Swasta Nasional Non Devisa selama periode 2013 sampai 2018. Dari 26 Bank Umum 

Swasta Nasional Non Devisa rata-rata mengalami naik turun rasio ROA. Kenyataan ini 

menyebabkan masih terdapat masalah pada ROA di berbagai Bank Umum Swasta 

Nasional Non Devisa. Oleh karena itu dangan diperlukan strategi-strategi yang 

digunakan bank agar dapat mempertahankan posisi ROA. Dan keberhasilan pihak 

manajemen bank untuk mendapatkan tingkat ROA sesuai dengan apa yang diharapkan 

akan dipengaruhi oleh strategi dan kebijakan yang digunakan oleh manajemen bank 

dalam mengelola Likuiditas, Kualitas, Aktiva, Sensitivitas, Efisiensi, dan Solvabilitas 

terhadap pasar.  

Likuiditas merupakan faktor penting dalam perbankan. Dalam likuiditas ini 

bank dapat melihat kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka 

pendek atau yang telah jatuh tempo misal nya dalam membayar dana yang ditarik oleh 

nasabah. Baik buruknya kesehatan bank juga dapat dilihat dari kemampuan nya dalam 

memberikan dana kepada masyarakat. Semakin likuid suatu bank maka kesehatan bank 

tersebut sangat baik. Likuiditas pada bank digunakan rasio Loan To Deposit Ratio 

(LDR).  Jika LDR meningkat maka peningkatan kredit lebih besar dari pada 

peningkatan total dana pihak ketiga. Akibat dari kejadian ini, terjadinya kenaikan 

pendapatan bunga yang lebih besar daripada kenaikan biaya bunga, sehingga laba bank 

meningkat dan pada akhirnya ROA bank juga akan meningkat. Dengan demikian 

pengaruh antara LDR terhadap ROA adalah positif. 
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Kualitas aktiva bank merupakan suatu kemampuan bank dalam mengolah aktifa 

produktif yang merupakan sumber pendapatan bank yang digunakan untuk membiayai 

seluruh kegiatan operasional bank. Kualitas aktiva bank dapat diukur menggunakan 

rasio Aktiva Produktif Bermasalah (APB ) dan Non Performing Loan (NPL). APB 

digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengelola total aktiva 

produktifnya. Jika APB meningkat artinya peningkatan aktiva produktif bermasalah 

meningkat lebih besar dibanding dengan peningkatan aktiva produktif. Akibatnya akan 

terjadi peningkatan biaya pencadangan penghapusan aktiva produktif lebih besar 

dibanding pendapatan bunga, sehingga laba yang diperoleh bank akan menurun. 

Artinya pengaruh antara APB terhadap ROA negatif 

Non Performing Loan (NPL) digunakan untuk mengukur kualitas kredit bank 

yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah yang tersedia semakin besar dan kondisi 

bermasalah suatu bank semakin meningkat. Jika NPL meningkat berarti kredit 

bermasalah juga akan meningkat. Akibatnya akan terjadi kenaikan biaya pencadangan 

yang lebih besar daripada pendapatan bunga, sehingga laba bank juga akan mengalami 

penurunan. Dengan demikian pengaruh NPL terhadap ROA adalah negatif. 

Efisiensi bank merupakan kemampuan manajemen suatu bank dalam 

menggunakan semua faktor produksinya, serta mengukur efisiensi bank pada biayanya. 

Dalam menghitung efisiensi bank maka dapat digunakan rasio Biaya Operasional 

terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan Fee Bassed Income Ratio (FBIR). 

BOPO digunakan untuk mengukur tingkat biaya operasional yang dikeluarkan bank 

dalam memperoleh pendapatan. Jika BOPO meningkat berarti pengalokasian dana 
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bank untuk membiayai kegiatan operasional lebih besar dibanding dengan pendapatan 

yang diperoleh oleh bank. Akibatnya pendapatan bank rendah, sehingga laba bank akan 

menurun dan ROA bank otomatis juga akan menurun. Dengan demikian pengaruh 

BOPO terhadap ROA adalah negatif. 

 Fee Bassed Income Ratio (FBIR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

keuntungan bank dari bunga selain kredit. Jika FBIR meningkat maka peningkatan 

pendapatan operasional diluar bunga lebih besar dibandingkan dengan peningkatan 

total pendapatan operasional. Akibatnya nya terjadi peningkatan terhadap pendapatan 

operasional diluar bunga yang menyebabkan kenaikan pendapatan lebih besar dari 

pada kenaikan biaya, sehingga laba bank meningkat dan ROA bank juga meningkat. 

Dengan demikian pengaruh FBIR terhadap ROA adalah positif. 

 Sensitivitas merupakan cadangan yang digunakan untuk mengkover fluktuasi 

suku bunga dibandingkan dengan potensi loss sebagai akibat fluktuasi suku bunga 

(Taswan, 2014:56.6). Untuk mengukur rasio keuangan tersebut menggunakan Interest 

Risk Rate (IRR). 

Interest Risk Rate (IRR) itu sendiri merupakan kemampuan suatu bank dalam 

mengcover biaya bunga yang harus dikeluarkan dengan pendapatan bunga yang 

dihasilkan. Jika IRR ini naik maka sudah bisa dipastikan bahwa IRSA lebih besar 

dibanding dengan IRSL. Akibat terjadi peningkatan pada laba dan ROA. Maka juga 

sebaliknya, jika IRSA lebih kecil dibanding IRSL maka ROA pada bank tersebut juga 

ikutan menurun. 
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Investing Policy Ratio (IPR) adalah kemampuan suatu bank yang dimana yang 

dimana bank tersebut dapat melunasi kewajibannya deposannya dengan cara seperti 

mencairkan atau melikuidasi surat berharga yang dimiliki oleh bank tersebut. Jika IPR 

naik maka yang terjadi adalah surat berharga yang dimiliki oleh bank juga akan terjadi 

peningkatan dimana surat berharga yang dimiliki oleh suatu bank lebih besar 

dibandingkan dengan prosentase peningkatan dana pihak ketiga. Hal ini terjadi 

dikarenakan terjadi peningkatan pendapatan bunga lebih besar dibandingkan dengan 

peningkatan biaya bunga sehingga akan terjadi laba yang dihasilkan akan 

meningkatkan ROA pada bank itu sendiri.  

LAR adalah salah satu rasio yang paling penting digunakan utuk mengukur 

tingkat likuiditas bank, rasio ini menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi 

permintaan kredit dengan menggunakan total asset yang dimiliki bank. LAR 

merupakan perbandingan antara besarnya kredit yang diberikan bank dengan total asset 

yang dimiliki bank. Hal ini terjadi apabila semakin tinggi rasio ini maka menunjukkan 

semakin besar tingkat likuiditas karena jumlah asset yang diperlukan untuk membiayai 

kreditnya menjadi semakin kecil sehingga kemampuan bank dalam mempertahankan 

likuidutas juga akan semakin meningkat dan berdampak pada naiknya tingkat laba.  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti sangat tertarik untuk meneliti ROA pada 

Bank Umum Swasta Nasionan Non Devisa secara lebih mendetail lagi dan mencari apa 

saja faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi ROA pada Bank Umum Swasta 

Nasional Non Devisa. 
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1.2 Perumusan masalah 
 

 Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan, maka masalah yang 

dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah LDR, IPR, LAR, NPL, APB, IRR, BOPO, FBIR secara bersama-sama 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Non 

Devisa? 

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

ROA pada Bank Umum Swasta Non Devisa ? 

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

ROA pada Bank Umum Swasta Non Devisa ? 

4. Apakah LAR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa ? 

5. Apakah NPL secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Umum Swasta Non Devisa ? 

6. Apakah APB secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Umum Swasta Non Devisa ? 

7. Apakah IRR seacara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA 

pada Bank Umum Swasta Non Devisa ? 

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

ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa ? 
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9. Apakah FBIR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Umum Swasta Non Devisa ? 

10. Variabel mana diantara LDR, IPR, LAR, NPL, APB, IRR, BOPO dan FBIR yang 

memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta 

Non Devisa ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui secara signifikan tingkat pengaruh LDR, IPR, LAR, NPL, APB, 

IRR, BOPO, FBIR secara Bersama-sama terhadap ROA pada Bank Umum 

Swasta Non Devisa. 

2. Mengetahui secara signifikan pengaruh positif LDR secara parsial terhadap 

ROA pada Bank Umum Swasta Non Devisa. 

3. Mengetahui secara signifikan pengaruh positif IPR secara parsial terhadap 

ROA pada Bank Umum Swasta Non Devisa. 

4. Mengetahui secara signifikan pengaruh positif LAR secara parsial terhadap 

ROA pada Bank Umum Swasta Non Devisa. 

5. Mengetahui secara signifikan pengaruh negatif NPL secara parsial terhadap 

ROA pada Bank Umum Swasta Non Devisa. 

6. Mengetahui secara signifikan pengaruh negatif APB secara parsial terhadap 

ROA pada Bank Umum Swasta Non Devisa. 
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7. Mengetahui secara signifikan pengaruh IRR secara parsial terhadap ROA pada 

Bank Umum Swasta Non Devisa. 

8. Mengetahui secara signifikan pengaruh negatif BOPO secara parsial terhadap 

ROA pada Bank Umum Swasta Non Devisa. 

9. Mengetahui secara signifikan pengaruh positif FBIR secara parsial terhadap 

ROA pada Bank Umum Swasta Non Devisa. 

10. Mengetahui variabel diantara LDR, IPR, LAR, NPL, APB, IRR, BOPO dan 

FBIR yang paling dominan mempengaruhi ROA pada Bank Umum Swasta 

Non Devisa. 

1.4 Manfaat Penelitian  
 
 

a. Bagi Perbankan 

 Sebagai salah satu gambaran dan sebagai acuan bagi pihak bank itu sendiri 

untuk pertimbangan bagi usaha nya untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin 

saja terjadi dan sebagai salah satu bentuk acuan dalam mengambil keputusan strategi 

perusahaan yang berhubungan dengan profitabilitas dimasa yang akan datang. 

b. Bagi Peneliti 

 Melalui media penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan menambah 

wawasan dalam dunia perbankan serta dapat mengembangkan secara lebih mendalam 

dari teori yang di dapat selama proses belajar dengan aplikasi dalam kenyataan 

operasional bank. 
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c. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca atau 

masayakat dalam menggunakan jasa-jasa perbankan. 

d. Bagi STIE Perbanas  

 Dari hasil penelitian dapat dijadikan tambahan koleksi di perpustakaan STIE 

Perbanas, serta dapat dijadikan acuan dan referensi bagi mahasiswa yang akan 

mengambil judul penelitian dengan judul yang sama di masa yang akan datang. 

1.5 Sistematika Penulisan 
  

 Untuk mempermudah dalam penyusunan Skipsi ini serta untuk memperjelas 

maksud serta tujuannya maka dalam Skipsi ini dibuat sistematika penyusunan melalui 

tahapan yang selanjutnya dijabarkan dalam beberapa bab yaitu  

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan serta manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai penelitian terdahulu yang dijadikan 

referensi, landasan teori, kerangka pemikiran yang menjelaskan alur 

pengaruh antar variabel yang akan di teliti serta hipotesis penelitian. 

BAB III: METODE PENELITIAN  
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Dalam bab ini dijelaskan mengenai rancangan penelitian, identivikasi 

variabel, definisi operasional pengukuran variabel, populasi sampel, Teknik 

pengambilan sampel data, dan metode pengumpulan data, serta Teknik 

analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran subyek penelitian dan analisis 

data yang terdiri dari analisis deskriptif, pengujuan hipotesis dan 

pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan akhir dari analisis data, 

keterbatasan penelitian dan saran yang dapat diharapkan sebagai masukan 

bagi bank serta penelitian selanjutnya. 

 


