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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perbankan adalah suatu industri di bidang ekonomi yang berperan dalam memajukan 

kondisi ekonomi suatu negara. Sebagai lembaga intermediasi, bank  berfungsi sebagai 

perantara antara pihak yang kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak yang membutuhkan 

dana (deficit unit) yang membantu perputaran uang dalam masyarakat. Perbankan juga 

merupakan suatu aspek penting yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. 

Bank merupakan suatu lembaga yang memiliki legalitas untuk mengerahkan dana yang berasal 

dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang 

berupa pinjaman, sehingga bank berfungsi sebagai perantara antara pemilik dana pihak ketiga 

dan nasabah yang membutuhkan pinjaman. Sebagai lembaga yang berperan sebagai 

penghubung, bank harus mampu melakukan fungsinya sesuai dengan aturan yang ada. Hal 

tersebut sangat penting mengingat Bank merupakan bisnis yang berkaitan erat dengan prinsip 

kepercayaan.  

Profitabilitas perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

bersih dari aktivitas yang dilakukan pada periode akuntansi. Laba merupakan gambaran 

mengenai kinerja yang dicapai dari proses transaksi umum yang dilakukan perusahaan selama 

periode tertentu. Laba dijadikan indikator bagi para stakeholder untuk menilai sejauh mana 

kinerja manajemen dalam mengelola suatu perusahaan. Tingkat kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh keuntungan dapat dilihat dan diukur dengan cara menganalisa laporan keuangan 

melalui rasio profitabilitas. Rasio ini menunjukkan keberhasilan suatu perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan. Profitabilitas juga penting artinya untuk memperkokoh posisi 

keuangan.  
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Profitabilitas suatu perusahaan dapat dicapai melalui berbagai upaya yang dilakukan 

selama periode berjalan. Menurut Kasmir (2016:196) “Rasio profitabilitas yakni Rasio yang 

menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan.” Rasio ini dapat juga memberikan 

ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh adanya laba 

yang dihasilkan dari penjuaan dan pendapatan investasi. Inti dari penggunaan rasio ini adalah 

untuk menunjukkan efisiensi perusahaan.  Laba juga sering dibandingkan dengan kondisi 

keuangan lainnya, seperti penjualan, aktiva, dan ekuitas. Dalam mencapai laba yang besar 

maka dibutuhkan manajemen dengan tingkat efektifitas yang tinggi. Karena tingkat 

profitabilitas perusahaan merupakan pertimbangan penting bagi investor dalam keputusan 

investasinya.  

Kebijakan makroprudensial pada 2017 ditujukan untuk mendorong fungsi intermediasi 

perbankan dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Terjaganya stabilitas sistem 

keuangan memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk melanjutkan kebijakan 

makroprudensial akomodatif yang telah ditempuh sebelumnya. Stance kebijakan 

makroprudensial yang akomodatif akan memperbaiki arah siklus keuangan, yang saat ini masih 

menurun, sehingga dapat mendukung proses pemulihan ekononomi yang sedang berjalan. 

Kinerja perbankan pada 2017 secara umum terus membaik, di tengah masih 

berlanjutnya proses konsolidasi oleh perbankan dan korporasi. Di satu sisi, proses konsolidasi 

perbankan berkontribusi pada penguatan ketahanan perbankan. Di sisi lain, proses konsolidasi 

yang dilakukan perbankan dan korporasi berpengaruh terhadap kinerja kredit yang belum 

optimal. Secara keseluruhan, perkembangan terakhir pada 2017 mengindikasikan mulai 

membaiknya kinerja perbankan dan berpotensi mendukung berlanjutnya pemulihan ekonomi 

ke depan. 
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Gambar 1.1 Pertumbuhan DPK 2015-2017 

                         (sumber : Laporan Keuangan Bank Indonesia) 

Fungsi intermediasi perbankan yang belum berjalan optimal tercermin pada 

perkembangan DPK dan kredit. Dari sisi pendanaan, DPK tumbuh cukup kuat di level 9,4% 

dengan peningkatan terutama dalam bentuk deposito (Gambar Pertumbuhan DPK 2015-2017). 

Pertumbuhan DPK didukung oleh membaiknya pendapatan masyarakat dan meningkatnya 

alokasi pendapatan untuk simpanan. Sementara itu, pertumbuhan kredit meski mulai membaik 

namun masih belum cukup kuat. Pada 2017, kredit perbankan tumbuh 8,2%, sedikit meningkat 

dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yakni 7,9%.   

Bank Indonesia (BI) melaporkan, posisi cadangan devisa Indonesia akhir April 2017 

tercatat sebesar 123,2 miliar dollar AS. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan posisi 

akhir Maret 2017 yang sebesar 121,8 miliar dollar AS (Compas.com). Direktur Eksekutif 

Departemen Komunikasi BI Tirta Segara menyebut, peningkatan cadangan devisa terutama 

dipengaruhi oleh penerimaan devisa. Ini antara lain berasal dari penerimaan pajak dan devisa 

ekspor migas bagian pemerintah serta hasil lelang Surat Berharga Bank Indonesia ( SBBI) 

valas. Penerimaan devisa tersebut melampaui kebutuhan devisa untuk pembayaran utang luar 

negeri pemerintah dan SBBI valas jatuh tempo. Posisi cadangan devisa per akhir April 2017 
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tersebut cukup untuk membiayai 8,9 bulan impor atau 8,6 bulan impor dan pembayaran utang 

luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan 

impor.  Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor 

eksternal dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. 

Kinerja keuangan bank dapat dilihat dari laporan keuangan bank. Laporan keuangan 

bank menunjukan kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Laporan ini juga menunjukan 

kinerja manajemen bank selama satu periode (Kasmir, 2012: 280). Agar informasi keuangan 

yang diperoleh dari laporan keuangan dapat bermanfaat untuk mengukur kondisi keuangan 

maka perlu dilakukan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan yang dapat digunakan 

diantaranya rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas. 

Bank Non Devisa yang hanya bisa melakukan aktivitas dan transaksi dalam ruang 

lingkup nasional hanya mengandalkan kegiatan dalam negeri. Ruang lingkup yang terbatas 

tentu kinerjanya akan sulit berubah, namun bukan berarti kinerja bank non devisa lebih buruk 

daripada bank devisa.  

Bank umum non devisa dapat meningkatkan statusnya menjadi bank devisa setelah 

memenuhi ketentuan- ketentuan antara lain: volume usaha minimal mencapai jumlah tertentu, 

tingkat kesehatan, dan kemampuannya dalam memobilisasi dana, serta memiliki tenaga kerja 

yang berpengalaman dalam valuta asing. Jadi Bank Non Devisa merupakan kebalikan dari bank 

devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas – batas suatu negara. 

Dana Pihak Ketiga merupakan nadi bagi bank di seluruh Indonesia terutama pada bank 

devisa dan non devisa, sebab bank memiliki dua fungsi besar dalam memnghimpun dana dari 

masyarakat luas melalui profitabilitas. Jika salah satu dari fungsi tersebeut tidak berjalan maka 

bank  mengalami krisis. Maka dengan semakin tinggi kepercayaan masyarakat akan semakin 

tinggi juga dana phihak ketiga yang dihimpun bank devisa dan non devisa. 



5 
 

 
 

Biaya Operaional dan pendapatan Operasional disuatu  bank diartikan sebagai efisiensi, 

BOPO merupakan alat ukur kinerja yang penting guna mengukur tingkat kesehatan bank 

sebagai lembaga sehat dan berkelanjutan. Semakin tidak efisien bank dala mengelolah 

oprasionalnya akan membuat nilai biaya bankyang pada akirnya berdampak menurun tingkat 

profitabilitas. Nerdasarkan peraturan pada Bank Indonesia rasio BOPO sebagai indicator 

efisiensi bank yang ideal adalah 60-70%. 

Loan to Deposit Ratio merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur kemampuan 

bank apakah bank tersebut mampu atau tidak dalam pembayaran hutang-hutangnya dan 

membayarkan kembali kepada pihak deposan, jugadapat memenuhi perminntaan  keredit yang 

diajukan. Batas aman LDR bank-bank yang secara umum adalah 78-100%. LDR yang semakin 

tinggi dapat diartikan sebagai semakin besar jumlah dana yang telah disalurkan kepada Pihak 

ketiga dalam bentuk kredit. Berikutini akan memberi pendapatan bunga yang semakin tinggi 

dan juga meningkatnya profitabillitas bank.   

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, peneliti menganalisis tentang” 

Pengaruh DPK, BOPO dan LDR pada Bank Devisa Dan Non Devisa Periode 2015-2017”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan DPK, BOPO dan LDR pada bank devisa dan bank non 

devisa periode 2015-2017? 

2. Seberapa Besar pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Beban Operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap terhadap Profitabilitas 

antara Bank devisa dan Bank non devisa? 
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C. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendiskripsikan perkembangan DPK, BOPO, dan LDR pada bank devisa dan bank 

non devisa periode 2015-2017. 

2. Menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Beban Operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap  Profitabilitas 

(ROA) antara bank devisa dan bank non devisa. 

 

D. Batasan Masalah 

 Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap masalah yang hendak ditulis dan lebih 

memfokuskan permasalahan penelitian,  maka  penelitian ini perlu memberikan batasan-

batasan permasalahan yang akan dilakukan pengamatan pada DPK, BOPO, dan LDR. Dari 

banyaknya bank pada Bank Devisa maupun Bank non Devisa maka penelitian ini dibatasi 

dengan bank devisa dan bank non devisa yang berada di Indonesia, juga memenuhi kriteria 

pada pengambilan sampel, dengan demikian dapat menggambarkan pengaruh tingkat 

profitabilitas bank devisa dan non devisa periode 2015-2017.  

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengambil kebijakan yang terkait upaya 

mendorong peran bank devisa dan bank non devisa dalam tingkat profitabilitas. 

2. Bagi perbankan 

Sebagai dasar pengambil kebijakan untuk menggerakan sektor Profitabilitas sebagai 

sumber keuntungan bank devisa dan bank non devisa.  
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Memberikan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam rangka memperkuat kajian 

literatur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


