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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan atau perusahaan yang 

bergerak di bidang keuangan. Pengertian bank menurut Undang-undang Nomor10 

Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan, menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dana yang telah dihimpun 

kemudian akan disalurkan ke masyarakat dalam berbagai bentuk aktivitas 

produktif, sehingga bank sekaligus berperan sebagai penggerak perekonomian 

masyarakat itu sendiri. 

Kinerja bank yang baik terjadi apabila ROA suatu bank meningkat 

dari waktu ke waktu. Namun, tidak demikian halnya yang terjadi pada Bank 

Umum Swasta Nasional Go Public seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.1. 

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa secara rata-rata tren ROA 

pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public selama triwulan I tahun 2010 

sampai dengan triwulan II tahun 2014 cenderung mengalami peningkatan, namun 

jika dilihat berdasarkan tren masing-masing bank, ternyata dari 25 Bank Umum 

Swasta Nasional Go Public terdapat 10 Bank Umum Swasta Nasional Go Public 

yang  mengalami  penurunan,  yaitu  pada  Bank  Bumi  Arta  Tbk, Bank Ekonomi  
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Raharja Tbk, Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk, Bank ICB Bumi Putera Tbk, 

Bank Internasional Indonesia Tbk, Bank Mega Tbk, Bank Mutiara Tbk, Bank 

Sinarmas Tbk,  Bank UOB Indonesia Tbk,  Bank Victoria International, Tbk. 

Kenyataan ini menunjukan masih terdapat masalah terhadap ROA pada Bank 

Umum Swasta Nasional Go Public. Oleh karena itu, perlu dicari tahu faktor-

faktor apasaja yang mempengaruhi penurunan ROA pada Bank Umum Swasta 

Nasional Go Public, sehingga hal tersebut melatarbelakangi penelitian tentang 

ROA Bank Umum Swasta Nasional Go Public dan sekaligus mencari tahu faktor 

apa saja yang memengaruhinya. 

Besar kecilnya ROA yang dimiliki suatu bank akan dapat dipengaruhi 

oleh kinerja bank pada aspek Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas, Efisiensi 

serta Solvabilitas. 

Likuiditas merupakan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain, bank dapat membayar 

kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi 

permintaan kredit yang telah diajukan (Kasmir, 2010 : 286). Untuk mengukur 

tingkat likuiditas suatu bank dapat menggunakan LDR dan IPR. 

Apabila LDR naik, itu berarti terjadi peningkatan total kredit dengan 

persentase yang lebih besar dibanding persentase peningkatan total DPK. 

Akibatnya terjadi kenaikan pendapatan yang diterima oleh bank lebih besar 

dibandingkan dengan kenaikan biaya yang harus dikeluarkan oleh bank, sehingga 

laba bank meningkat dan akhirnya ROA bank meningkat. Dengan demikian, 

pengaruh LDR dengan ROA adalah searah atau positif. 
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Tabel 1.1 

POSISI RETURN ON ASSET (ROA) PADA BANK UMUMSWASTA NASIONAL GO PUBLIC TAHUN 2010 –2014 

(Dalam Persentase) 

NO NAMA BANK 2010 2011 Tren 2012 Tren 2013 Tren 2014* Tren 
Rata-rata 

Tren 

1 PT Bank Artha Grahainternasional, Tbk 0,69 0,66 -0,03 0,68 0,02 1,39 0,71 1,20 -0,19 0,13 

2 PT Bank Bukopin, Tbk 1,44 1,68 0,24 1,64 -0,04 1,75 0,11 1,88 0,13 0,11 

3 PT Bank Bumi Arta, Tbk 1,37 1,92 0,55 2,22 0,30 1,95 -0,27 1,16 -0,79 -0,05 

4 PT Bank Central Asia, Tbk. 3,25 3,49 0,24 3,37 -0,12 3,61 0,24 3,67 0,06 0,11 

5 PT Bank Cimb Niaga, Tbk 0,46 2,58 2,12 2,88 0,30 2,66 -0,22 2,41 -0,25 0,49 

6 PT Bank Danamon Indonesia, Tbk 2,90 2,40 -0,51 3,10 0,70 2,42 -0,68 4,92 2,50 0,50 

7 PT Bank Ekonomi Raharja, Tbk 1,84 0,21 -1,64 0,97 0,77 1,13 0,16 0,71 -0,42 -0,28 

8 PT Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk 1,57 2,58 1,01 2,88 0,30 2,04 -0,84 0,34 -1,71 -0,31 

9 PT Bank Icb Bumiputera, Tbk 0,20 -1,71 -1,91 0,08 1,79 -0,01 -0,09 -0,69 -0,68 -0,22 

10 PT Bank Internasional Indonesia, Tbk 0,90 0,98 0,08 1,32 0,34 1,35 0,04 0,47 -0,88 -0,11 

11 PT Bank Mayapada International, Tbk 1,05 1,78 0,73 2,05 0,27 2,12 0,08 2,08 -0,04 0,26 

12 PT Bank Mega, Tbk 2,01 1,91 -0,10 2,37 0,45 0,95 -1,42 1,76 0,81 -0,06 

13 PT Bank Mutiara, Tbk 2,02 1,85 -0,17 0,95 -0,91 -7,64 -8,58 0,23 7,87 -0,45 

14 PT Bank Nusantara Parahyangan, Tbk 1,20 1,40 0,20 1,40 0,01 1,42 0,02 1,31 -0,11 0,03 

15 PT Bank Ocbc Nisp, Tbk 0,36 1,68 1,32 0,42 -1,26 1,57 1,14 1,68 0,11 0,33 

16 PT Bank Of India Indonesia, Tbk 3,06 3,10 0,04 2,91 -0,19 3,04 0,13 3,65 0,60 0,15 

17 PT Bank Permata, Tbk 0,38 1,44 1,06 1,45 0,02 1,39 -0,06 1,23 -0,17 0,21 

18 PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk 0,63 1,01 0,38 1,27 0,26 1,40 0,12 1,45 0,06 0,21 

19 PT Bank Sinarmas, Tbk 1,28 0,93 -0,35 1,88 0,95 1,64 -0,24 1,03 -0,61 -0,06 

20 PT Bank Uob Indonesia, Tbk 3,01 1,95 -1,07 2,51 0,56 2,16 -0,35 1,04 -1,12 -0,49 

21 PT Pan Indonesia Bank, Tbk 1,57 1,86 0,29 1,78 -0,07 1,74 -0,04 2,16 0,42 0,15 

22 PT Qnb Bank Kesawan, Tbk 0,16 0,43 0,28 -0,74 -1,17 0,05 0,79 0,19 0,14 0,01 

23 PT Bank Pundi Indonesia, Tbk -10,65 -2,86 7,79 0,89 3,75 1,14 0,25 0,71 -0,43 2,84 

24 PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk 3,27 3,80 0,53 4,21 0,41 4,12 -0,09 3,77 -0,34 0,13 

25 PT Bank Victoria International, Tbk 1,29 2,06 0,78 1,86 -0,20 1,83 -0,03 1,00 -0,83 -0,07 

 
Rata-Rata 1,43 1,55 0,13 1,70 0,15 1,28 -0,42 1,54 0,26 0,03 

Sumber : Laporan Keuangan Publikasi Bank Indonesia, diolah. 
* data tahun 2014 per Juni
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Apabila IPR naik, itu berarti terjadi peningkatan investasi surat–surat 

berharga dengan persentase yang lebih besar dibanding persentase peningkatan 

DPK. Akibatnya terjadi kenaikan pendapatan yang diterima oleh bank lebih besar 

dibandingkan dengan kenaikan biaya yang harus dikeluarkan oleh bank, sehingga 

laba bank meningkat dan akhirnya ROA bank meningkat. Dengan demikian, 

pengaruh IPR dengan ROA adalah searah atau positif. 

Kualitas Aktiva menyebutkan bahwa aktiva produktif atau earning 

asset adalah semua aktiva dalam rupiah dan valuta asing yang dimiliki bank 

dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya (Lukman 

Dendawijaya, 2009 : 61). Pengelolaan dana dalam aktiva produktif merupakan 

sumber pendapatan bank yang digunakan untuk membiayai keseluruhan biaya 

operasional bank, termasuk biaya bunga, biaya tenaga kerja dan biaya operasional 

lainnya. Rasio yang sering digunakan untuk menilai kualitas aktiva yaitu NPL dan 

APB. 

Apabila APB meningkat, itu berarti terjadi peningkatan aktiva 

produktif bermasalah dengan persentase yang lebih besar dibanding persentase 

peningkatan total aktiva produktif. Akibatnya terjadi peningkatan biaya 

pencadangan untuk aktiva produktif bermasalah lebih besar dibandingkan dengan 

peningkatan pendapatan yang akan diterima oleh bank. Sehingga laba bank 

menurun dan akhirnya ROA bank menurun. Dengan demikian, pengaruh APB 

dengan ROA adalah berlawanan arah atau negatif. 

Apabila NPL naik, itu berarti terjadi peningkatan kredit bermasalah 

dengan persentase yang lebih besar dibanding persentase peningkatan total kredit. 



5 
 

 
 

Akibatnya terjadi kenaikan biaya pencadangan yang lebih besar daripada kenaikan 

pendapatan yang diterima oleh bank, sehingga laba bank menurun dan akhirnya 

ROA bank menurun. Dengan demikian, pengaruh NPL dengan ROA adalah 

berlawanan arah atau negatif.  

Sensitivitas merupakan pendekatan yang dilakukan secara kualitatif 

dan secara kuantitatif, dimana ratio ini biasa digunakan untuk mengukur faktor 

sensitivitas terhadap resiko pasar (Veithzal Rivai, 2007:725). Penilaian 

sensitivitas terhadap resiko pasar merupakan penilaian terhadap kemampuan 

modal bank untuk mengcover akibat yang ditimbulkan oleh perubahan resiko 

pasar dan kecukupan manajemen resiko pasar. Sensitivitas terhadap pasar dapat 

diukur dengan menggunakan IRR (Interest Rate Risk) dan PDN (Posisi Devisa 

Netto). 

Apabila IRR naik pada saat suku bunga naik, itu berarti terjadi 

peningkatan ISA (Interest Sensitive Assets) dengan persentase yang lebih besar 

dibanding persentase peningkatan ISL(Interest Sensitive Liabilities). Akibatnya 

terjadi kenaikan pendapatan yang lebih cepat daripada kenaikan biaya, sehingga 

laba meningkat, dan akhirnya ROA bank meningkat. Sebaliknya apabila IRR naik 

pada saat suku bunga turun, itu berarti terjadi penurunan ISA (Interest Sensitive 

Assets) lebih kecil dari pada ISL (Interest Sensitive Liabilities). Akibatnya terjadi 

penurunan pendapatan yang lebih lambat daripada penurunan biaya, sehingga laba 

turun maka akan menyebabkan penurunan pendapatan yang lebih besar dari pada 

penurunan biaya, sehingga laba menurun, dan akhirnya ROA bank menurun. 



6 
 

 
 

Dengan demikian, pengaruh IRR dengan ROA adalah bisa searah atau positif dan 

bisa berlawanan arah atau negatif. 

Apabila PDN naik pada saat tren nilai tukar mengalami peningkatan, 

itu berarti terjadi peningkatan Aktiva Valas dengan persentase yang lebih besar 

dibanding persentase peningkatan Pasiva Valas. Akibatnya terjadi peningkatan 

pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan biaya, sehingga 

laba meningkat, dan akhirnya ROA bank meningkat. Sebaliknya apabila PDN 

naik pada saat tren nilai tukar mengalami penurunan, itu berarti terjadi penurunan 

Aktiva Valas yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan Pasiva Valas. 

Akibatnya terjadi peningkatan pendapatan yang lebih kecil dibandingkan dengan 

peningkatan biaya, sehingga laba menurun, dan akhirnya ROA bank menurun. 

Dengan demikian, pengaruh PDN dengan ROA adalah bisa searah atau positif dan 

bisa berlawanan arah atau negatif. 

Efisiensi adalah tingkat kinerja manajemen bank dalam penggunaan 

semua faktor produksinya dengan tepat guna (Martono, 2008 : 86 ). Dimana 

terdapat beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi ini 

yaitu dengan menggunakan Beban Operasional dan Pendapatan Operasional 

(BOPO) dan Fee Based Income Ratio ( FBIR ). 

Apabila BOPO naik, itu berarti terjadi peningkatan biaya operasional 

dengan persentase yang lebih besar dibanding persenetase peningkatan 

pendapatan operasional. Akibatnya terjadi kenaikan biaya operasional yang lebih 

besar daripada kenaikan pendapatan operasional yang diterima oleh bank. 



7 
 

 
 

Sehingga laba bank menurun dan akhirnya ROA bank menurun. Dengan 

demikian, pengaruh BOPO dengan ROA adalah berlawanan arah atau negatif. 

Apabila FBIR naik, itu berarti terjadi peningkatan pendapatan 

operasional di luar pendapatan bunga dengan persentase yang lebih besar 

dibanding persentase peningkatan pendapatan operasional yang diterima oleh 

bank, sehingga laba bank meningkat dan akhirnya ROA bank meningkat. Dengan 

demikian, pengaruh FBIR dengan ROA adalah searah atau positif. 

Solvabilitas adalah kemampuan bank mencari sumber dana untuk 

membiayai kegiatannya (Kasmir, 2010 : 293). Rasio solvabilitas mempunyai 

peran yang sangat penting dalam kegiatan operasional sehari-hari suatu bank. 

Dalam perkembangan kegiatan operasional bank, modal merupakan suatu sumber 

penting dalam memenuhi kebutuhan dana, tetapi posisi modal bank juga akan 

mempengaruhi keputusan dari manajemen dalam usaha pengumpulan laba atau 

profit. Dengan modal yang mencukupi memungkinkan bagi manajemen bank 

yang bersangkutan untuk bekerja dengan efisien yang tinggi. Jika modal yang 

dimiliki suatu bank besar akan sangat berpengaruh pada jumlah perolehan laba. 

Untuk mengukur tingkat solvabilitas bank dapat dihitung dengan menggunakan 

PR dan FACR. 

Apabila PR naik, itu berarti terjadi peningkatan modal dengan 

persentase yang lebih besar dibanding persentase peningkatan total aktiva. 

Akibatnya terjadi kenaikan modal yang dimiliki lebih besar dibandingkan dengan 

kenaikan modal yang dialokasikan terhadap total aktiva, sehingga laba bank 
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meningkat dan akhirnya ROA bank meningkat. Dengan demikian, pengaruh PR 

dengan ROA adalah searah atau positif. 

Apabila FACR naik, itu berarti terjadi peningkatan aktiva tetap 

dengan persentase yang lebih besar dibanding persentase peningkatan modal. 

Akibatnya terjadi kenaikan modal yang dialokasikan terhadap aktiva tetap lebih 

besar dibandingkan dengan modal yang dimiliki, sehingga laba bank menurun dan 

akhirnya ROA bank menurun. Dengan demikian, pengaruh FACR dengan ROA 

adalah berlawanan arah atau negatif. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah :   

1. Apakah LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, FBIR, FACR, serta PR 

secara bersama sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada 

Bank Umum Swasta Nasional Go Public? 

2. Apakah LDR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap ROA padaBank Umum Swasta Nasional Go Public? 

3. Apakah IPR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap ROA padaBank Umum Swasta Nasional Go Public? 

4. Apakah NPL secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public?  

5. Apakah APB secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public? 
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6. Apakah IRR secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA 

pada  Bank Umum Swasta NasionalGo Public? 

7. Apakah PDN secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public? 

8. Apakah BOPO secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum Swasta NasionalGo Public? 

9. Apakah FBIR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public? 

10. Apakah FACR secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public? 

11. Apakah PR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public? 

12. Variabel manakah diantara LDR, IPR, NPL, APB, IRR,PDN, BOPO, FBIR, 

FACR serta PR yang berpengaruh dominan terhadap ROA pada Bank Umum 

Swasta Nasional Go Public? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, 

BOPO, FBIR, FACR serta PR secara bersama-sama terhadap ROA pada 

Bank Umum Swasta Nasional Go Public. 
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2. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh positif LDR secara parsial terhadap 

ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public. 

3. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh positif IPR secara parsial terhadap 

ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public. 

4. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh negatif NPL secara parsial terhadap 

ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public. 

5. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh negatif APB secara parsial terhadap 

ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public. 

6. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh IRR secara parsial terhadap ROA 

pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public. 

7. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh PDN secara parsial terhadap ROA 

pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public. 

8. Mengetahui signifikansi pengaruh negatif BOPO secara parsial terhadap 

ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public. 

9. Mengetahui signifikansi pengaruh positif FBIR secara parsial terhadap ROA 

pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public. 

10. Mengetahui signifikansi pengaruh negatif FACR secara parsial terhadap ROA 

pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public. 

11. Mengetahui signifikansi pengaruh positif PR secara parsial terhadap ROA 

pada Bank Umum Swasta NasionalGo Public. 

12. Mengetahui variabel diantara LDR, IPR, NPL, APB, IRR,PDN, BOPO, 

FBIR, FACR serta PR yang berpengaruh dominan terhadap ROA pada Bank 

Umum Swasta Nasional Go Public. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah berguna 

bagi:  

1. Bagi Bank 

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dan masukan bank dalam 

usaha untuk mengatasi masalah dan peningkatan kineja terutama yang 

berkaitan dengan tingkat profitabilitas bank yang bersangkutan.  

2. Bagi Penulis 

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai 

usaha bank dalam menentukan kebijaksanan dan keputusan yang dapat 

memengaruhi perkembangan tingkat profitabilitas bank. 

3. Bagi STIE Perbanas 

Diharpakan dapat dijadikan sebagai penambahan perbandaharaan koleksi 

kepustakaan sebagai bahan pembanding atau bahan acuan bagi semua 

mahasiswa yang akan mengambil judul yang sama untuk bahan penelitian. 

 

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi 

Dalam menyusun skripsi ini dibagi dalam lima bab secara berurutan. 

Masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang disusun secara sistematis. 

Pembagian bab-babnya secara sistematis adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai pendahuluan, yang dimulai 

dengan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini diuraikan mengenai penelitian terdahulu yang akan 

dijadikan rujukan dalam penelitian yang akan dilakukan kemudian 

berisi tentang landasan teori, kerangka pemikiran yang 

menggambarkan bagaimana alur hubungan variabel yang akan diteliti 

dan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Pada bab ini diuraikan tentang rancangan penelitian, batasan 

penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan teknik 

pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik 

analisis data. 

BAB IV :  GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Pada bab ini akan diuraikan gambaran subyek penelitian, analisis data, 

analisis deskriptif, pengujian hipotesis, dan pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian 

dan saran. 

 

 

 

 


