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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keberhasilan bank mencapai laba atau profit memerlukan 

peningkatan pelayanan jasa kredit sebagai produk jasa utama, sesuai 

dengan target dan rencana yang ditetapkan oleh direksi, serta peningkatan 

keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan, dan perlu didukung 

dengan kebijakan yang terpadu dan memadai, sehingga diharapkan 

mampu mengoptimalkan tingkat pelayanan kepada masyarakat. Terlebih 

lagi dalam menyongsong era pasar bebas, persaingan bisnis di berbagai 

sektor akan semakin ketat, terutama pada sektor perkreditan. Dalam 

konteks demikian, Pihak bank dituntut untuk menjaga prestasi dan fasilitas 

kredit yang diberikan agar dapat terjamin dengan baik mulai perencanaan 

kredit, analisa kredit, administrasi, pengawasan kredit dan yang terpenting 

adalah kebijaksanaan perkreditan yang diterapkan, baik secara tertulis 

maupun tidak tertulis sebelum pelaksanaan perkreditan berlangsung. Hal 

ini dimaksudkan agar dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan 

perkreditan dapat memberi-kan hasil yang memuaskan sehingga tujuan 

perkreditan dimaksudkan untuk menjamin dan menunjang pelaksanaan 

kegiatan perkreditan yang sehat dalam usaha memperoleh laba atau profit 

yang berasal dari pungutan kredit yang telah disalurkan (Muh rusydi, 

2007). 

Selama resesi tahun 1990-1991 dan tahun-tahun sesudahnya, terjadi 

penurunan dalam pertumbuhan kredit yang terendah sejak perang dunia II. 

Beberapa ekonom dan politisi telah menyatakan bahwa terjadi krisis kredit 

selama periode ini di mana kredit sulit diperoleh. Apakah penurunan 

pertumbuhan kredit merupakan bentuk dari krisis kredit, jika demikian 

apakah yang menyebabkannya? 

Analisis mengenai bagaimana bank mengelola modalnya 

menyatakan bahwa krisis kredit terjadi dalam tahun 1990-1992 dan krisis 
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tersebut disebabkan oleh penurunan modal secara tajam dan penurunan 

modal menghambat pertumbuhan kredit. Akibat penurunan modal bahwa 

bank harus menaikan modal baru atau membatasi pertumbuhan assetnya 

dengan mengurangi pinjaman pemberian realisasi kredit. Karena pada saat 

itu dalm meningkatkan modal sangat sulit bagi bank, sehingga mereka 

memilih pilihan lain. Bank membatasi pinjamanya, dan peminjam 

mendapatkan kesulitan memperoleh pinjaman, mengakibatkan keluhan 

dari nasabah (Mishkin Frederic S, 2010) 

Kegiatan pemasaran selalu ada dalam setiap usaha, baik yang 

berorientasi profit maupun usaha-usaha sosial. Pentingnya pemasaran 

dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat 

akan suatu produk atau jasa. Pemasaran menjadi semakin penting dengan 

meningkatnya pengetahuan masyarakat, serta untuk menghadapi para 

pesaing yang semakin meningkat dari waktu ke waktu.  

Mengembangkan strategi pemasaran berarti membuat suatu proses 

yang sistematis dengan harapan akan tercapai suatu maksud atau tujuan. 

Dalam hal ini tujuan dapat berjangka panjang dan berjangka pendek. Pada 

umumnya tujuan dari bank akan berkisar pada tingkat profitabilitas, 

meraih pangsa pasar, perkembangan dan kualitas earning asset serta mutu 

dari organisasi. Namun dalam situasi persaingan yang ketat, sebaiknya 

bank tidak terlalu bersemangat untuk menentukan profitabilitas yang 

berlebihan.  

Ada beberapa indikator dari kinerja keuangan bank yang semakin 

memburuk yaitu realisai kredit dan modal, hal tersebut kemungkinan besar 

bisa terjadi pada bank devisa dan non devisa karena pemenuhan Capital 

Adequency Ratio (CAR) oleh beberapa bank sampai dengan tahun 1992, 

rata-rata bank pemerintah 3,2% dan bank asing/campuran 11,9%. 

Pencapaian CAR terendah oleh kelompok bank pemerintah dan tertinggi 

oleh kelompok bank asing/campuran. 

Dilihat dari ROA tahun 2004, kelompok bank asing menduduki 

urutan pertama yaitu 5,22%, diikuti oleh bank pembangunan daerah 
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3,89%, bank pemerinta 3,46%, bank swasta devisa 3,09%, bank campuran 

3%, dan bank swasta non devisa 2,79%. 

Tabel 1 

ROA Tahun 2004-2009 

Bank Umum 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Bank Pemerintah 3,46 2,54 2,22 2,75 2,72 2,6 

Bank Devisa  3,09 2,17 2,352 2,44 1,25 2,13 

Bank Non Devisa  2,79 0,96 2,08 2,99 2,2 1,25 

Bank Asing 5,22 2,9 4,35 3,83 3,89 4,54 

Bank Campuran 3 3,31 3,72 3,06 2,87 2,73 

BPD 3,89 3,38 3,38 3,08 3,7 4,18 

Sumber: Bank Indonesia 

 Jika dibandingkan ROA tahun 2009, rata-rata semua bank 

mengalami penurunan kecuali kelompok bank pembangunan mengalami 

peningkatan yaitu dari 3,89% tahun 2004, menjadi 4,18% tahun 2009, 

sedangkan rata-rata pada kelompok bank devisa dan bank non devisa 

berada diposisi terendah yaitu 3,09% tahun 2004, menjadi 2,13% tahun 

2009 pada bank devisa, dan 2,79% tahun 2004, menjadi 1,25% tahun 2009 

pada bank non devisa (Latumaerissa, Julius R, 2013). 

Pada kondisi perekonomian yang naik turun tersebut, dibutuhkan 

keandalan dari pihak manajemen untuk mengelola usaha dan taat 

mengikuti aturan-aturan Bank Indonesia (BI) untuk mencapai kesuksesan 

dalam bisnis perbankan, selain itu juga dibutuhkan kehati-hatian dalam 

penyaluran kredit serta tetap menjalankan permodalan. Apabila penyaluran 

kredit diperbesar, maka barang modal yang telah ada dimanfaatkan semua. 

Akibatnya muncul keinginan untuk menciptakan barang-barang modal 

baru yang kemudian akan menyebabkan terjadinya perluasan produk. 

Dengan demikian kredit dan ekuitas berfungsi sebagai faktor pembentukan 

profitabilitas. 

Upaya perusahaan dalam upaya untuk meningkatkan pencapaian 

profitabilitas perusahaan. Adanya jaminan untuk memaksimalkan potensi 
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yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat mendukung akivitas 

operasional perusahaan. Keterkaitan yang erat antara efisiensi aktivitas 

operasional perusahaan dengan usaha peningkatan profitabilitas atau 

kinerja keuangan perusahaan, dimana melalui pengelolaan usaha secara 

efisien maka dengan sendirinya dukungan secara maksimal atas aktivitas 

yang dilakukan perusahaan. Apabila kondisi tersebut telah terwujud maka 

usaha perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan dapat 

terwujud. Mengingat pentingnya tingkat profitabilitas untuk mengetahui 

efisiensi aktivitas usaha yang dilakukan, maka perusahaan bisa melihat 

kondisi finansial yang berkaitan dengan upaya memaksimalkan potensi 

yang dimiliki oleh perusahaan.  Dalam kegiatan perbankan upaya untuk 

memaksimalkan potensi bertujuan untuk peningkata profit perusahaan. 

Dalam pengelolaannya kredit dan ekuitas yang baik akan 

memberikan dampak yang baik pula bagi lembaga keuangan lainnya. 

Dalam penelitian ini tingkat profitabilitas yang merupakan kemampuan 

memperoleh laba, sehingga perusahaan manapun jelas ingin selalu 

meningkatkan profit yang didapat diukur dengan menggunakan ROA 

dengan pertimbangan bahwa rasio tersebut lebih mewaikili atas 

pencapaian kinerja para bank, dimana profit yang dihasilkan berdasarkan 

kemampuan bank dalam melakukan pengelolaan seluruh kekayanaan yang 

dimiliki oleh bank. Dari latar belakang diatas peneliti mencoba untuk 

mengetahui tingkat profitabilitas pada bank umum. Untuk itu peneliti 

mengangkat sebuah tema “ANALISIS PENGARUH REALISASI 

KREDIT DAN EKUITAS TERHADAP PROFITABILITAS BANK 

UMUM GO PUBLIK (Perbandingan Antara Bank Devisa Dan Non 

Devisa)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Dengan memahami dan melihat pada latar belakang yang telah 

diuraikan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut :  

1. Seberapa besar pengaruh realisasi kredit dan ekuitas terhadap 

profitabilitas bank devisa dan bank non devisa yang go publik ? 

2. Apakah terdapat perbedaan antara kinerja bank devisa dan non devisa? 

C. Pembatasan Masalah. 

pembahasan ini mengarah pada permasalahan yang dihadapi maka 

perlu diadakan pembatasan terhadap ruang lingkup pembahasannya, 

masalah yang akan dibahas tidak meluas. Permasalahan dalam penelitian 

ini terbatas pada profitabilitas bank-bank umum yang go publik. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian. 

1. Tujuan Penelitian. 

a. Untuk menganalisis pengaruh realisasi kredit dan ekuitas terhadap 

profitabilitas bank devisa dan bank non devisa yang go publik. 

b. Untuk menganalisis perbedaan antara kinerja bank devisa dan non 

devisa. 

2. Kegunaan Penelitian. 

a. Bagi Pihak Bank. 

Hasil ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan untuk dapat meningkatkan dan 

memperbaiki penyaluran kredit terhadap profitabilitas bank-bank 

dan membantu regulasi agar kinerja lebih kuat dan sehat. 

b. Bagi Pihak Peneliti. 

Dari hasil penelitian ini peneliti dapat mengetahui tentang 

pengaruhnya penyaluran kredit terhadap profitabilitas bank 

khususnya bank-bank umum yang go publik. Sehingga dapat 

digunakan sebagai acuan dalam dunia kerja nantinya. 
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c. Bagi Pemerintah. 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai 

pengendalian atas aktivitas bank sehingga dapat mendukung 

aktivitas perbankan. 


