
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berkesinambungan dalam 

peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berasaskan 

kekeluargaan, perlu senantiasa dipelihara dengan baik. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih 

memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur 

pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. 

 Menurut Kasmir (2005) Eksistensi perbankan sangat diperlukan 

dalam suatu negara, untuk itu perlu diadakan pengawasan pembinaan 

usaha agar usaha bank dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Tujuan pembinaan dan pengawasan bank menurut pasal 29 ayat 2 Undang-

Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998, yaitu: Bank wajib 

memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan 

modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, 

solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan 

wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. 

 Pelaksana fungsi pengawasan bank di Indonesia dilakukan oleh 

bank sentral (Bank Indonesia). Fungsi bank sentral adalah menjaga 
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kestabilan moneter. Adapun tolok ukurnya adalah kestabilan nilai mata 

uang negara yang bersangkutan, kestabilan harga, nilai tukar, dan 

pengendalian inflasi. Selain itu, bank sentral juga mengatur dan menjaga 

kelancaran sistem pembayaran. 

 Walaupun telah diadakan pengawasan perbankan, kenyataannya 

masih ada kinerja bank yang tidak sehat. Seperti kasus Bank Century  

akhir-akhir ini, BI menetapkan bank tersebut dalam status pengawasan 

khusus. Sebab, rasio kecukupan modal capital adequacy ratio atau (CAR)-

nya di bawah standar yang ditetapkan Bank Indonesia (8%). 

 Dalam UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menurut jenisnya 

bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank 

Perkreditan Rakyat merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  

Bank Perkreditan Rakyat sebagai lembaga perantara keuangan 

(financial intermediary) yang menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, BPR harus 

menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat dalam mengelola dana 

mereka. Perwujudan dari kesungguhan BPR dalam mengelola dana 

masyarakat adalah dengan menjaga kesehatan kinerjanya karena kesehatan 

kinerja sangat penting bagi suatu lembaga usaha. Dengan mengetahui 

tingkat kesehatan usaha, para stakeholders dapat dengan mudah menilai 

kinerja lembaga tersebut.  
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 Dengan digulirkannya beberapa kebijakan di sektor keuangan telah 

mendorong dunia perbankan untuk berkembang dengan pesat baik dari sisi 

jumlah bank, jumlah kantor bank sampai ke jumlah BPR. Berdasarkan 

Data Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2010, Bank Indonesia mencatat 

perkembangan jumlah BPR dan Kantor BPR di Jawa Timur yang semakin 

meningkat seperti terlihat pada tabel 1 yaitu:  

Tabel 1 

Perkembangan BPR di Provinsi Jawa Timur 

Keterangan 2006 2007 2008 2009 2010 

Jumlah KP  341 340 340 339 337 

Jumlah KC 92 100 122 139 151 

Jumlah KK 210 210 210 347 416 

Total 643 650 672 825 904 

 Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2010 

Berdasarkan tabel 1 terjadi peningkatan dari tahun 2006 sampai 

tahun 2010 sehingga mengakibatkan persaingan yang sangat tajam di 

dunia perbankan, oleh karena itu dalam melakukan aktivitas 

operasionalnya pihak bank dituntut dan harus melakukan suatu manajemen 

perbankan yang profesional agar bank tetap dalam kondisi sehat. 

Perbankan Indonesia sebagian besar masih menggantungkan sumber 

pendapatannya dari sektor kredit, sedangkan resiko timbulnya kredit 

bermasalah selalu mengancam industri perbankan.  
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Perkembangan BPR di Jawa Timur yang sangat pesat seharusnya 

juga diikuti oleh sumber daya manusia sebagai pengelola lembaga 

tersebut. Hal ini sangat penting sehubungan dengan keberlangsungan 

usaha lembaga ini yang memiliki peran sangat penting dalam membantu 

meningkatkan perekonomian nasional. Sampai tahun 2010 Bank Indonesia 

Cabang Malang yang meliputi Kota Malang,Kab. Malang, Batu Kota, 

Kab. Lumajang, Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo serta 

Kab. Probolinggo telah mencatat sebanyak 163 Kantor BPR berada di 

wilayah tersebut, sedang 32 Kantor BPR diantaranya terdapat di Kab. 

Malang. 

 Dengan semakin banyaknya BPR yang berada di wilayah kerja 

Bank Indonesia Cabang Malang ini, maka harapan pemerintah BPR di 

wilayah kerja Bank Indonesia Cabang Malang ini dapat memberikan 

kontribusi dan berperan aktif dalam menata perekonomian nasional yang 

lebih baik dengan ikut menunjang modernisasi pedesaan dan memberikan 

bagi golongan ekonomi menengah ke bawah yang bergerak dalam Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) khususnya di Kabupaten Malang.  

Alasan penggunaan Bank Perkreditan Rakyat sebagai obyek 

penelitian adalah karena Bank Perkreditan Rakyat menempati peran yang 

cukup strategis dalam perekonomian Indonesia terutama dalam mendorong 

perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Berdasarkan 

pernyataan Suraswahyudi yang merupakan Direktur Eksekutif 

PERBARINDO, selama 6 tahun terakhir (2004-2010) perkembangan Bank 
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Perkreditan Rakyat secara nasional telah menunjukkan peningkatan yang 

cukup menggembirakan. Hal ini tercermin dari beberapa indikator kinerja 

seperti volume usaha mengalami peningkatan, penghimpunan dana pihak 

ketiga dalam bentuk tabungan meningkat 1,9%, dalam bentuk deposito 

meningkat 3,1% selain itu juga terjadi penurunan Non Perfoming Loan 

(NPL) dari 8% di tahun 2004 menjadi 6,12% di tahun 2010.  

 Wilayah yang dipilih adalah Kabupaten Malang karena wilayah ini 

memiliki jumlah Bank Perkreditan Rakyat yang cukup banyak, selain itu 

kabupaten Malang juga memiliki potensi yang baik sehingga perlu 

dikembangkan. Agar penelitian lebih terfokus, peneliti hanya 

menggunakan empat variabel dalam lingkup penelitian ini, yaitu kualitas 

aktiva produktif, loan to deposit ratio, return on asset dan dana pihak 

ketiga. Keempat variabel tersebut dipilih karena diduga termasuk dalam 

komponen penentu tingkat kecukupan modal, baik itu Bank Umum atau 

Bank Perkreditan Rakyat. 

 Terbatasnya penelitian yang melibatkan Bank Perkreditan Raktyat 

menjadi salah satu motivasi dalam penelitian ini. Selama ini, peneliti yang 

membahas mengenai Bank Perkreditan Rakyat lebih banyak membahas 

tentang analisis tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat melalui rasio 

CAMEL. Peneliti belum menemukan permasalahan-permasalahan lain 

yang diangkat didalam penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti 

berniat mengangkat sebuah permasalahan yang dialami Bank Perkreditan 

Rakyat, yaitu mengenai tingkat kecukupan modalnya. Peneliti tertarik 
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untuk mengangkat permasalahan ini karena modal adalah masalah pokok 

yang dialami oleh berbagai jenis perusahaan terlebih oleh Bank 

Perkreditan Rakyat yang selama ini perkembangannya selalu terkendala 

masalah modal. 

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan Bank Perkreditan Rakyat 

akan lebih diperhatikan lagi eksistensinya. Dari latar belakang penelitian 

diatas maka peneliti menetapkan  judul penelitian yaitu : “Analisis 

Tingkat Kecukupan Modal pada Bank Perkreditan Rakyat di 

Kabupaten Malang Tahun 2007-2009”. 

  

B. Rumusan Masalah 

 Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka dalam hal ini 

peneliti membuat perumusan masalah yang sedang diteliti, yaitu: Seberapa 

besar pengaruh kualitas aktiva produktif (KAP), loan to deposit ratio 

(LDR), return on asset (ROA) dan dana pihak ketiga (DPK) terhadap 

tingkat kecukupan modal (CAR) pada Bank Perkreditan Rakyat di 

Kabupaten Malang? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar pokok masalah dalam skripsi ini terarah, maka pembahasan 

dibatasi pada: 

1. Rasio permodalan yang diteliti hanya menggunakan alat ukur ratio 

kecukupan modal (CAR), penggunaan variabel tersebut dikarenakan 
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CAR mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kinerja bank serta 

merupakan bobot terbesar pada penilaian kinerja bank pada BPR. 

2. Analisis kualitas aktiva produktif yang diteliti hanya menggunakan 

rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP 1), hal tersebut dikarenakan 

kualitas aktiva produktif berpengaruh terhadap rasio permodalan 

terutama dalam menghasilkan aktiva produktif. 

3. Rasio likuiditas yang diteliti yaitu hanya menggunakan alat ukur Loan 

to Deposit Ratio (LDR), karena LDR mencerminkan kemampuan bank 

dalam membayar kembali penarikan dana kepada deposan. 

4. Rasio profitabilitas yang diteliti yaitu menggunakan alat ukur Return 

On Asset (ROA), karena ROA mencerminkan kemampuan bank dalam 

menggunakan assets untuk menghasilkan profit. 

5. Sumber dana bank yang diteliti hanya berdasarkan pada sumber dana 

pihak ketiga (DPK). Hal tersebut dikarenakan dana pihak ketiga (DPK) 

merupakan dana terbesar yang diperoleh bank. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka dalam hal ini 

peneliti menentukan tujuan penelitian, yaitu: Untuk mengetahui besarnya 

pengaruh kualitas aktiva produktif (KAP), Loan to Deposit Ratio (LDR), 

Return On Asset (ROA) dan dana pihak ketiga (DPK) terhadap tingkat 

kecukupan modal (CAR) pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten 

Malang. 
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E. Kegunaan Penelitian 

 Dalam melakukan penelitian ini, penulis berharap agar hasil 

penelitian yang dilakukan dapat berguna antara lain : 

1. Bagi Lembaga Keuangan (Bank) 

Untuk memberikan alternatif pemecahan strategi berdasarkan 

informasi kuantitatif yang akurat untuk mancapai tujuan jangka 

panjang sehingga dapat memperbaiki kinerja keuangan bank. 

2. Bagi pihak-pihak lain 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

dan menjadi bahan referensi bagi pembacanya terutama mengenai 

tingkat kecukupan modal yang terjadi di bank. 

 

 

 

 

 

 

 


