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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang Penelitian 

Bank  adalah  lembaga  keuangan  yang kegiatannya menghimpun dana 

dan menyalurkan  kembali  dana  tersebut ke masyarakat  dalam  bentuk  kredit 

serta memberikan  jasa-jasa  dalam  lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. 

Kualitas kredit akan menentukan kelangsungan  hidup bank,  menyadari  batapa  

pentingnya  masalah kualitas kredit, berbagai regulasi di bidang perkreditan baik 

oleh pemerintah, bank Indonesia maupun internal bank. Di samping itu, bank juga 

sebagai suatu industri yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan  kepercayaan  

masyarakat  sehingga  seharusnya tingkat kesehatan bank perlu dipelihara. 

Bank Umum memiliki peranan yang sangat penting dalam menggerkkan 

roda perekonomian nasional, karena lebih dari 95% Dana Pihak Ketiga (DPK), 

perbankan nasional yang meliputi Bank Umum, Bank Syariah, dan Bank 

Perkreditan Rakyat berada di Bank Umum (Statistik Perbankan Rakyat 

IndonesiaPeranan lembaga perbankan bisa membantu memperlancar lalu lintas 

pembayaran, melalui surat-surat berharga yang akan memberikan kemudahan bagi 

masyarakat dan pengusaha dalam proses pembayaran yang lebih praktis dan 

aman. Tujuan dari bisnis bank adalah untuk memperoleh laba demi menjamin 

kelangsungan usahanya disamping berperan membantu kelancaran dan kestabilan 

sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi 

nasional. Apabila sistem perbankan sehat, maka perekonomian negara akan dapat 

tumbuh dan berkembang secara optimal. Kemampuan bank untuk memperoleh 
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laba ini dapat diukur melalui profitabilitasnya. Dengan mengetahui 

profitabilitasnya, kita dapat mengetahui sampai sejauh mana kemampuan bank 

tersebut didalam menghasilkan keuntungan atau laba baik yang berasal dari 

kegiatan operasional bank yang bersangkutan maupun dari hasil non 

operasionalnya. Setiap badan usaha termasuk juga bank tentu menginginkan 

adanya suatu keuntungan dalam menjalankan usahanya. Keuntungan itu dapat 

diperoleh apabila suatu  bank  mampu  meningkatkan  kinerja  operasionalnya. 

Kemampuan bank untuk  menghasilkan  keuntungan  atas  dana  yang dimiliki  

disebut dengan rentabilitas  bank.  Salah  satu  komponen  rentabilitas  adalah  

rasio  BOPO  (Biaya Operasional  Pendapatan  Operasional).  Rasio  efisiensi  

dapat  digunakan  sebagai salah satu alternatif untuk menghitung BOPO. Aktiva 

produktif sebagai sumber pendapatan operasional juga memberikan kontribusi  

terhadap  rasio  BOPO.  Selain  itu  rasio  BOPO  memiliki kaitan erat dengan 

kegiatan penggunaan dana. Kegiatan penggunaan dana ini berfungsi agar kegiatan  

pengelolaan  aktiva  menjadi  lebih  produktif. 

 Menurut, Dahlan Siamat (dalam jurnal Cahyani dan Ramantha :2011) 

Aktiva produktif sebagai sumber pendapatan operasional juga memberikan 

kontribusi  terhadap  rasio  BOPO. Kegiatan penggunaan dana ini berfungsi agar 

kegiatan  pengelolaan  aktiva  menjadi  lebih  produktif.  Sesuai  dengan  

fungsinya, aktiva  produktif  merupakan  seluruh  penanaman  dana  dalam  rupiah  

dan  valuta asing yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. Dana pihak 

ketiga digunakan sebagai dasar untuk penanaman modal awal dalam 

melangsungkan kegiatan penyaluran kredit. Pengelolaan yang baik sangat 
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diperlukan  mengingat  pentingnya  peran  aktiva  produktif  dalam  

mengkontribusi kesehatan  usaha  bank  serta  kemampuan  untuk  menghasilkan  

keuntungan dana-dana yang dihimpun dari masyarakat dapat mencapai 80% - 

90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank dan kegiatan perkreditan mencapai 

70% - 80% dari total aktiva bank. DPK ini yang selanjutnya digunakan untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit. Di negara-negara 

seperti Indonesia peranan bank cenderung lebih penting dalam pembangunan, 

karena bukan hanya sebagian sumber pembiayaan tetapi juga mampu 

mempengaruhi siklus usaha dalam perekonomian secara keseluruhan. Hal ini 

dikarenakan bank lebih superior dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya 

dalam menghadapi informasi yang asimetris dan mahalnya biaya dalam 

melakukan fungsi intermediasi. Secara alami bank mampu melakukan 

kesepakatan dengan berbagai tipe peminjam. 

Pendapatan bank diperoleh dari pengelolaan aktiva produktif (kredit, surat-

surat berharga, penempatan dana pada bank lain, dan penyertaan modal pada 

lembaga keuangan non bank) dan penjualan jasa-jasa yang ditawarkan oleh bank. 

Timbulnya kredit bermasalah yang sekarang ini sering terjadi pada perusahaan 

perbankan juga dapat menimbulkan penurunan laba yang diperoleh bank.dengan 

maksud untuk memperoleh pendapatan inilah yang disebut dengan aktiva 

produktif (earning assets). 
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Faktor  lain  yang  dipergunakan  dalam  melakukan  penilaian  kinerja  

bank  adalah  BOPO. BOPO  menurut  kamus  keuangan  adalah  kelompok  rasio  

yang  mengukur efisiensi  dan efektivitas  operasional  suatu  perusahaan  dengan  

jalur  membandingkan  satu  terhadap lainnya.  Semakin  rendah  BOPO  berarti  

semakin  efisien  bank  tersebut  dalam mengendalikan biaya operasionalnya, 

dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan 

semakin besar. Laporan Bank Indonesia (BI), per akhir Januari 2010, rasio  biaya  

operasional  terhadap  pendapatan  operasional  (BOPO) yang  biasa  menjadi 

indikator tingkat efisiensi perbankan  adalah 97,36%. Angka ini jauh di atas rasio  

BOPO pada  akhir  2009   yaitu 86,63%.  Hal ini menunjukkan bahwa rasio 

keuangan bermanfaat dalam menilai kondisi keuangan perusahaan perbankan. 

Berdasarkan latar belakang diatas dan sebagai pengembangan penelitian 

akan dilakukan penelitian yang berjudul “ Analisis Pengaruh Aktiva Produktif 

Terhadap Pendapatan Operasinal Bank  Umum Yang Go Public di BEI periode 

2009 - 2013” . 

A. Rumusan Masalah 

1. Apakah Kredit yang disalurkan, Investasi pada Surat Berharga, 

Penempatan dana pada bank lain, dan Pernyertaan modal (Aktiva 

Produktif) berpengaruh terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), bank 

umum yang go publik di BEI periode 2009-2013? 
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B. Batasan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah, peneliti ini terfokus pada tujuan peneliti maka 

ruang lingkup pembahasan yaitu pendapatan opersional bank umum yang go 

public di BEI, dengan mengunakan laporan tahunan bank 2009-2013. 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian ini adalah,Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kredit yang 

disalurkan, Investasi pada Surat Berharga, Penempatan dana pada bank lain, 

Penyertaan modal (Aktiva Produktif) terhadap pendapatan operasional bank 

umum yang go public di BEI periode 2009-2013. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain : 

a. Bagi Lembaga Perbankan 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengambil 

kebijakan bank dalam aktiva produktifnya dan dapat menjadi bahan pertimbangan 

dalam membuat segala keputusan. 

b. Bagi Peneliti lain 

Sebagai referensi atau input bagi peneliti lain yang ingin melakukan 

penelitian berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Sehingga 

diharapkan dapat mengembangkan penelitian lebih baik lagi. 

 

 


