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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Salah satu kegiatan bank yang sangat penting dan utama adalah 

menyalurkan kredit kepada masyarakat, baik kredit perorangan maupun 

kredit lembaga atau kredit perusahaan, sehingga pendapatan bank dari 

kredit yang merupakan bunga merupakan sumber utama pendapatan 

bank. Bila diperhatikan neraca bank akan terlihat bahwa sisi aktiva bank 

akan didominasi oleh besarnya jumlah kredit. Demikian juga bila  

diamati dari sisi pendapatan bank, akan ditemui bahwa pendapatan 

terbesar bank adalah dari pendapatan bunga dan provisi atau komisi 

kredit. 

Mengkaji peranan bank yang memiliki fungsi sebagai penghimpun 

dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana ke masyarakat. 

Dalam peranannya, terdapat hubungan antara bank dan nasabah yang 

didasarkan pada unsur kepercayaan dan hukum. Suatu bank hanya dapat 

melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya apabila masyarakat 

percaya untuk menempatkan uangnya dalam produk-produk perbankan 

yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan dari masyarakat 

tersebutlah bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk 

ditempatkan di banknya dan menyalurkan kembali uangnya ke masyarakat 

dalam bentuk kredit. 
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Dalam menyalurkan kredit ke masyarakat pihak bank dan 

masyarakat membutuhkan  informasi.  Informasi-informasi  tersebut  

kemudian  akan membentuk kesepakatan antara kedua belah pihak yang 

dituangkan dalam suatu perjanjian  kredit.  Dalam  hal  ini  debitur  lebih  

diarahkan  oleh  bank  untuk menjamin pengembalian kredit tepat waktu, 

sehingga ini dapat meminimalisir munculnya kredit bermasalah (Non 

Performing Loan/NPL). 

Dengan semakin meningkatnya atau semakin tingginya kredit dari 

bank yang disalurkan ke masyarakat, maka kemungkinan akan timbulnya 

kredit bermasalah adalah sangat mungkin terjadi karena tidak semua 

jumlah kredit yang disalurkan ke masyarakat dalam kondisi sehat, namun 

ada juga kredit dengan kualitas yang buruk. Jika kredit yang disalurkan 

mengalami masalah atau bahkan mengalami kredit macet, maka akan 

berdampak berkurangnya sebagian besar pendapatan bank.  

PT Bank Permata Tbk sebagai salah satu bank di Indonesia 

melaksanakan kegiatan usaha yakni menyalurkan kredit untuk keperluan 

investasi,konsumsi,dan modal kerja. Tujuan dari adanya penyedian kredit 

bagi bank adalah pengembalian kredit yang menghasilkan bunga dan 

dapat meningkatkan pendapatan untuk pembiayaan kegiatan dan 

kontinuitas usahanya. Oleh karena itu jika tingkat pengembalian kredit 

turun maka dapat menyebabkan pendapatan bunga dan laba yang 

dihasilkan berkurang sehingga dapat menyebabkan pendapatan bungadan 

laba yang di hasilkan berkurang sehingga dapat menggangu pembiayaan 
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oprasional perusahaan.  Selain itu tingkat pengembalian kredit juga dapat 

menggambarkan kondisi kredit bermasalah yang dapat mempengarhi 

besarnya penyisihan untuk cadangan aktiva produktif dan berpengaruh 

juga pada modal bank itu sendiri. Apabila tingkat pengembalian kredit 

turun maka akan memperbesar kredit bermasalah dan memperbesar 

penyisihan untuk cadangan aktiva produktif yang pada akhirnya dapat 

mengurangi modal bank. 

Profitablitas adalah salah satu aspek dalam penilaian kinerja bank. 

Tingkat profitablitas perusahaan perbankan menunjukan pendapatan yang 

mampu dihasilkan oleh suatu bank dalam satu atau setiap periode. Dapat 

disimpulkan bahwa tingkat profitablitas merupakan aspek yang 

mencerminkan kemamapuan setiap perusahaan untuk menghasilkan laba. 

Tingkat profitablitas merupakan salah astru elemen penting dalam 

penilaian kinerja keuangan bank, bank harus selalu menjaga tingkat 

profitablitasnya untuk kontinuitas usahanya. 

Perhitungan tingkat profitablitas biasanya menggunakan rasio. 

Rasio-rasio yang di gunakan dalam perhitungan tingkat profitablitas 

diantaranya Rasio Biaya Oprasional, Net Profit Margin, Return of Assets, 

dan Return on Equity. 

Bank Indonesia menetapkan standart tingkat profitabilitas melalui 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 

tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dimana bank 
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wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara triwulanan 

untuk posisi bulan Maret, Juni, September dan Desember. 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh 

perkembangan profitablitas dan mencoba merumuskan masalah tersebut 

dalam judul“ Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Profitablitas Bank 

Permata Tbk (2004-2011)” 

            B. Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas maka dapat di identifikasikan rumusan masalahnya 

adalah: Seberapa Besar pengaruh kredit bermasalah terhadap 

profitablitas pada PT Bank Permata Tbk 2004-2011? 

 

            C. Tujuan Penelitiann 

Berdasarkan latar belakang maslah diatas maka tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk menganalisis pengaruh kredit bermasalah terhadap 

profitablitas pada PT. Bank Permata Tbk 2004-2011 

 D. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat terarah dan fokus terhadap bidang yang 

diteliti serta  untuk  menghindari  kemungkinan  pembahasan  yang  

menyimpang  dari pokok permasalahan  yang telah ditentukan, maka perlu 

pembatasan masalah. Dalam hal ini penulis hanya akan memaparkan 

analisis rasio Non Performing tehadap Profitablitas (ROA) PT Bank 

Permata Tbk. Tahun 2004-2011 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini di harapkan memberikan informasi yang bermanfaat bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan. 
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E.1. Bagi pengembangan Akademik      

Penelitian ini secara teoritis untuk membuktikan pengaruh kerdit 

bermasalah terhadap profit. Diharapkan dari hasil penelitian ini akan 

menarik hubungan konsisten antara varibel kredit bermasalah dengan 

profit sebagaimana telah di kaji oleh peneliti terdahulu. 

E.2. Bagi PT. Bank Permata Tbk 

Sebagai informasi dalam kajian regulasi perbankan oleh manager 

internal PT Bank Permata Tbk 

E.3. Regulasi Pemerintah  

Informasi pengaruh kerdit bermasalah terhadap profitabilitas dapat 

dijadikan acuan dalam rangka membuatv regulasi batas mekanisme kerdit 

perusahaan agar tidak menggangu profit Bank. 

 


