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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Secara umum bank dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang 

kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan 

kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya (Kasmir, 

2010:12). Kemudian adanya perhatian oleh pemerintah pada sektor perbankan 

sering kali dilakukan melalui berbagai kebijakan dibidang perbankan. Tujuan 

utamanya adalah meningkatkan kinerja bank yang terealisir melalui kinerja 

keuangannya. Kinerja keuangan juga merupakan hal yang penting bagi masyarakat 

sebagai informasi untuk memberikan kepercayaan pada bank dalam mengelola 

dana masyarakat. 

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting 

dalam perekonomian di Indonesia sebagai suatu lembaga perantara keuangan antara 

pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Menurut Pasal 

1 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 

1992, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan mentalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun 

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan minat dari masyarakat di Indonesia. 
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Tanggal 25 Mei 1960 pemerintah mendirikan Bank Pembangunan 

Indonesia (Bapindo) dengan tugas utama untuk membantu pemerintah dalam 

membiayai usaha-usaha pembangunan nasional. Sebelumnya, fungsi bank 

pembangunan telah dijalankan oleh Bank Industri Negara (BIN) yang kemudian 

fungsinya dimasukkan ke dalam Bapindo pada 17 Agustus 1960. Selain Bapindo, 

pemerintah juga membentuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang ketentuannya 

diatur dalam UU No. 13/1962. Bank ini didirikan dengan tujuan untuk membantu 

melaksanakan pembangunan yang merata ke seluruh daerah di Indonesia. Dengan 

UU No. 13/1962 ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok bank pembangunan daerah 

(BPD). Mengenai kedudukan kelembagaannya, BPD berada di dalam lingkungan 

Depdagri, sedangkan untuk aspek teknis perbankan dan teknis perusahaannya, 

bank-bank tersebut mendapat pengawasan dan bimbingan dari BI dan Bapindo. 

Syarat-syarat pembukaan kantor-kantor cabang dan perwakilan serta BPD 

ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri UBS No. 6/63/Kep/MUBS tertanggal 

17 April 1963. Jumlah BPD berkembang dari 2 bank pada tahun 1959 menjadi 22 

bank pada tahun 1965. Jumlah kantor cabang juga berkembang dari satu cabang 

(1959) menjadi 17 cabang (1965). 

Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang merupakan bagian dari industri 

perbankan nasional juga harus menunjukkan kinerja yang optimal dalam rangka 

mendukung sepenuhnya pembiayaan pembangunan daerah. BPD merupakan bank 

milik pemerintah masing-masing daerah (pemda). Sampai Maret 2016 tercatat 

sebanyak 26 BPD yang terdapat di seluruh Indonesia dengan total asset sebesar 

Rp.531,30 triliun atau tumbuh sampai 6,48%. Rasio gross NPL per Maret 2016 
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relatif stabil yaitu sebesar 3,89% dari sebelumnya 3,83%. Namun demikian, 

kontribusi BPD terhadap perekonomian daerah masih kecil tercermin dari pangsa 

kredit produktif yang baru sekitar 30% dari total kredit yang disalurkan 

(www.ojk.go.id). 

Undang-Undang No. l3 tahun 1962 tentang asas-asas Ketentuan Bank 

Pembangunan Daerah mengatakan bahwa BPD berkerja sebagai pengembangan 

perekonomian daerah dan menggerakkan pembangunan ekonomi daerah untuk 

meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta menyediakan 

pembiayaan  keuangan pembangunan di daerah, menghimpun dana serta 

melaksanakan dan menyimpan kas daerah (pemegang / penyimpanan kas daerah) 

disamping menjalankan kegiatan bisnis perbankan (Hasan, Anuar, dan Ismail 

2010). Sementara itu KEPMENDAGRI No. 62 Tahun 1999 tentang pedoman 

organisasi dan tata kerja bank pembangunan daerah pasal 2 juga mengatakan bahwa 

BPD dibangun adalah untuk mengembangkan perekonomian dan menggerakkan 

pembangunan daerah melalui kegiatan BPD sebagai Bank. 

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi bank yang 

dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan bank atau 

akutansi bank dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau akutansi 

bank tersebut. Laporan keuangan ini akan dibuat secara berkala pada setiap tahun 

sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku (Sudiyatno & Fatmawati 2013). 

Penilaian kinerja laporan keuangan pada bank dilakukan setiap periode. Salah 

satunya ada pada rasio keuangan, yaitu CAR yang harus dicapai oleh semua bank 

umum yaitu minimal 8%, dimana ketentuan mengenai jumlah CAR ini harus ditaati 

http://www.ojk.go.id/
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oleh semua bank umum. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan disiplin dan 

profesionalisme bagi setiap bank untuk mengelola seluruh aset yang dimiliki untuk 

mendapatkan keuntungan bagi bank. Bank yang memiliki penilaian laporan 

keuangan yang terus meningkat tidak akan menjadi suatu permasalahan, justru 

itulah yang diharapkan para manager bank dan diusahakan akan di pertahankan 

bahkan jika bisa dinaikan akan dilakukan sedemikian rupa. Lain jika bank tersebut 

memiliki tingkat kesehatan laporan keuangan yang buruk atau menurun, maka akan 

dikenakan sanksi administrative sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan bagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis, penurunan tingkat 

kesehatan bank, pembekuan kegiatan usaha tertentu, dan pencantuman pengurus 

atau pemegang saham bank dalam daftar pihak-pihak yang mendapatkan predikat 

tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatuhan (Fit and Proper Test). 

Fenomena yang terjadi Kinerja Bank Pembangunan Daerah (BPD) pada 

tahun 2015 seperti apa yang ada didalam table 1.1 tentang overview Bank 

Pembangunan Daerah. masih cukup baik, meskipun mengalami perlambatan 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, pertumbuhan aset, 

kredit dan DPK BPD masing-masing sebesar 7,94% (yoy), 9,06% (yoy), dan 6,14% 

(yoy) menurun dibandingkan pertumbuhan pada tahun sebelumnya masing-masing 

sebesar 13,01% (yoy), 13,95% (yoy), dan 16,77% (yoy). Kondisi permodalan BPD 

juga cukup baik terlihat dari CAR yang meningkat dari 17,79% (2014) menjadi 

20,61% pada Des 2015. Disisi lain, rentabilitas BPD pada tahun 2015 sedikit 

menurun, terlihat dari penurunan ROA sebesar 28 bps menjadi 2,40% dengan NIM 
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yang relatif stabil sebesar 6,66%. Lebih lanjut, BOPO BPD meningkat menjadi 

79,57% dari tahun sebelumnya sebesar 78,08%. Komposisi DPK BPD pada 2015 

didominasi oleh deposito, yaitu sebesar 36,36%, diikuti oleh tabungan dan giro 

masing-masing sebesar 32,70% dan 30,94%. Dilihat dari pertumbuhannya, pada 

2015 tabungan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,50% (yoy), diikuti 

deposito sebesar 13,62% (yoy). Sementara giro mengalami penurunan 

pertumbuhan sebesar 8,73% (yoy). Kredit BPD didominasi oleh kredit rumah 

tangga sebesar 38,63% (Rp127 triliun). Sementara berdasarkan jenis penggunaan, 

kredit BPD umumnya didominasi oleh kredit konsumsi (KK) sebesar 69,88% atau 

sebesar Rp229,75 triliun (Des 2015). Kemudian diikuti oleh kredit modal kerja 

(KMK) dan kredit investasi (KI) masing-masing sebesar 19,45% (Rp63,93 triliun) 

dan 10,67% (Rp35,08 triliun). Kredit bermasalah BPD mengalami sedikit 

peningkatan sebesar 22 bps menjadi 3,67% dibandingkan tahun sebelumnya 

sebesar 3,45%. Besarnya NPL pada BPD terutama terdapat pada NPL kredit 

pertambangan dan penggalian (43,14%) serta NPL KMK (11,98%). Besarnya NPL 

pada kredit pertambangan dipengaruhi oleh merosotnya harga minyak yang terjadi 

sepanjang tahun 2015 serta kurangnya analisa yang memadai dari pihak BPD dalam 

menyalurkan kredit (www.ojk.go.id).
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Tabel 1. 1 

Overview kinerja BPD 

 

 

Ket :  

↑ Menunjukkan Peningkatan Pertumbuhan  

↓ menunjukkan penurunan pertumbuhan 

(Sumber: www.ojk.go.id) 

Rasio 2013 2014 2015 qtq yoy 

TW I TW 

II 

TW 

III 

TW 

IV 

Total 

Aset (Rp 

Milyar) 

389.9

64 

440.6

91 

498.9

51 

548.5

26 

559.5

79 

475.69

6 

↓14,99

% 

↑7,94

% 

Kredit 

(Rp 

Milyar) 

264.5

41 

301.4

56 

303.5

30 

315.6

33 

324.8

03 

328.75

9 

↑1,22% ↑9,06

% 

Dana 

Pihak 

Ketiga 

(Rp 

Milyar) 

287.7

09 

335.9

57 

410.7

81 

461.9

44 

472.9

78 

356.60

0 

↓-

24,61% 

↑6,14

% 

Giro (Rp 

Milyar) 

107.0

70 

120.8

99 

171.4

82 

194.5

87 

199.3

66 

110.34

4 

↓44,65

% - 

↓8,73

% 

Tabunga

n (Rp 

Milyar) 

95.82

7 

100.9

49 

82.08

5 

83.08

3 

89.28

0 

116.60

1 

↑30,60

% 

↑15,50

% 

Deposito 

(Rp 

Milyar) 

84.81

2 

114.1

09 

157.2

14 

184.2

74 

184.3

33 

129.65

5 

↓-

29,66% 

↑13,62

% 

CAR 

(%) 

17,58 17,79 19,43 17,80 17,62 20,61 ↑2,99 ↑2,81 

ROA 

(%) 

3,18 2,68 3,09 2,44 2,27 2,40 ↑0,13 ↓ 

(0,28) 

NIM 

(%) 

7,04 6,65 6,99 6,56 6,50 6,66 0,15 ↑0,00 

BOPO 

(%) 

73,49 78,08 75,02 78,49 80,08 79,57 ↓ (0,52) ↑1,48 

NPL 

Gross 

(%) 

2,81 3,45 3,83 3,82 4,10 3,67 ↓ (0,43) ↑0,22 

NPL Net 

(%) 

0,57 0,84 0,61 0,97 1,00 0,96 ↑ (0,05) ↑0,12 

LDR 

(%) 

92,34 89,73 73,89 68,33 68,67 92,19 ↑23,52 ↑2,46 

http://www.ojk.go.id/
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Penelitian yang dilakukan oleh Purwoko & Sudiyatno (2013), yang 

membahas tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Bank (Studi 

Empirik Pada Industri Perbankan Di Bursa Efek Indonesia), hasil dari penelitian 

tersebut adalah BOPO, NPL, dan NIM berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

kinerja bank dengan menggunakan ROA, sedangkan CAR dan LDR di temukan 

tidak berpengaruh terhadap kinerja bank (ROA). Penelitian yang dilakukan oleh 

Margaretha & Zai (2013), yang membahas tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja keuangan perbankan Indonesia, hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif signifikan, sedangkan NPL dan 

BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA). 

Penelitian yang dilakaukan oleh Alshatti (2015), Membahas mengenai 

The effect of credit risk management on financial performance of the Jordanian 

commercial banks, hasil dari penelitian tersebut adalah NPL berpengaruh signifikan 

negativ terhadap ROA, sedangkan ROA tidak berpengaruh terhadap ROA, 

sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Lukitasari & Kartika (2015), yang 

membahas tentang Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, BOPO, CAR, LDR, dan 

NPL Terhadap Kinarja Keuangan pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa LDR berpengaruh 

signifikan terhadap ROA, sedangkan CAR, NPL dan BOPO tidak berpengaruh 

terhadap ROA. 

Penelitian yang di lakukan oleh Dewi, dkk. (2014), yang membahas 

tentang Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), 

dan Perbandingan Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional (BOPO) 
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terhadap Return On Assets (ROA) pada Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2008-2012. Hasil dari penelitian ini adalah BOPO berpengaruh 

signifikan terhadap ROA, sedangkan CAR dan LDR tidak berpengaruh terhadap 

ROA. Pada penelitian yang dilakukan oleh Irmawati & Lestari (2014), yang 

membahas tentang Analisis Pengaruh Rasio CAR, BOPO, dan LDR Terhadap 

Kinerja Keuangan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-

2012. penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rasio Capital Adequacy 

Ratio (CAR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan 

loan to deposit ratio (LDR) terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan return 

on asset (ROA). Hasil dari penelitian ini adalah CAR, LDR, dan BOPO 

berpengaruh signifikan positif terhadap ROA. 

Penelitian ini dianggap penting oleh peneliti disebabkan karena adanya 

gap yang terdapat pada penelitian terdahulu. Selain itu dengan mengetahui 

perkembangan dari kinerja keuangan di bank pembangunan daerah kita dapan 

mengukur sejauh mana kinerja dari BPD sebagai agen pembangunan di setiap 

daerah. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan yang diambil pada tahun 

2010 – 2015 dikarenakan peneliti menginginkan data yang cukup untuk melakukan 

pengujian data dan data yang diambil untuk di uji tidak terlalu lama, karena jika 

terlalu lama data sudah dianggap kadaluarsa untuk diambil sebagai bahan 

penelitian. 

Berdasarkan pada semua uraian pembahasan yang terdapat di latar 

belakang diatas maka peneliti ingin mengetahui pengaruh CAR, LDR, NPL, dan 

BOPO terhadap kinerja keuangan bank pembangunan daerah. Judul dari penelitian 
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ini adalah “Pengaruh CAR, LDR, NPL, dan BOPO Terhadap Tingkat Kinerja 

Keuangan (ROA) Bank Pembangunan Daerah (BPD) pada Periode 2010 - 

2015”  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka timbullah timbulah 

perumusan masalah yang muncul, antaralain adalah: 

1. Apakah Capital Adequacy Rattio (CAR) berpengaruh pada Kinerja Keuangan 

(ROA) Bank Pembangunan Daerah (BPD)? 

2. Apakah Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh pada Kinerja Keuangan 

(ROA) Bank Pembangunan Daerah (BPD)? 

3. Apakah Non Performing Loan (NPL) berpengaruh pada Kinerja Keuangan 

(ROA) Bank Pembangunan Daerah (BPD)? 

4. Apakah Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

berpengaruh pada Kinerja Keuangan (ROA) Bank Pembangunan Daerah 

(BPD)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui apakah Capital Adequacy Rattio (CAR) berpengaruh pada Kinerja 

Keuangan (ROA) Bank Pembangunan Daerah (BPD)? 

2. Mengetahui apakah Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh pada Kinerja 

Keuangan (ROA) Bank Pembangunan Daerah (BPD)? 

3. Mengetahui apakah Non Performing Loan (NPL) berpengaruh pada Kinerja 

Keuangan (ROA) Bank Pembangunan Daerah (BPD)? 
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4. Mengetahui apakah Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO) berpengaruh pada Kinerja Keuangan (ROA) Bank Pembangunan 

Daerah (BPD)? 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Mendapatkan sebuah pengetahuan baru dari sebuah penelitian tentang 

perbandingan bank pembangunan daerah (BPD) dari segi tingkat kinerja keuangan 

bank tersebut. 

2. Bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) 

Untuk sebuah catatan penting dalam melakukan kebijakan-kebijakan di 

kemudian harinya. 

3. Bagi pembaca 

Dapat memberikan informasi yang tepat dan spesifik tentang 

perbandingan tingkat kinerja keuangan pada laporan keuangan bank pembangunan 

daerah (BPD). 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I : Pendahuluan 

Pada bab ini semua tercantum tentang Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika dari 

Perumusan Masalah. 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini, membahas tentang penelitian Terdahulu, Landasan Teori, 

Kerangka Pemikiran serta Hipotesis dari Penelitian. 
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BAB III : Metode Penelitian 

Pada bab ini, diuraikan semua tentang prosidur dan cara untuk dapat 

mengetahui didalam penelitian dengan menggunakan langkah-langkah dan 

sistematis yang sudah di tetapkan sebelumnya. 

BAB IV : Gambaran Subyek Penelitian dan Analisis Data 

Bab ini dijelaskan tentang subyek penelitian yang akan dianalisis, bab 

ini juga membahas analisis deskriptif untuk menjelaskan tentang variabel yang 

diteliti. Dan penjelasan tentang hasil pengujian hipotesis serta pembahasan dari 

pengujian hipotesis tersebut. 

BAB V : Penutup 

Dalam bab ini dijelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang 

dilakukan, keterbatasan penelitian serta saran yang diharapkan berguna untuk 

penelitian selanjutnya.


