
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada saat krisis moneter di Indonesia saat pertengahan tahun 1997 

membawa dampak yang begitu besar pada perekonomian yaitu melemahnya 

nilai tukar rupiah yang berkaitan dengan krisis ekonomi dan berkembang 

menjadi krisis sosial dan krisis politik. Pada saat terjadinya krisis moneter 

Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan yaitu dengan menaikan tingkat Suku 

Bunga Bertifikat (SBI) hingga mencapai 30% dan terjadi pada jangka waktu 1 

bulan.  

Tujuan nya untuk menarik rupiah dari peredaran pasar uang agar nilai 

tukar rupiah bisa naik, hal ini berdampak pada naiknya cost of leonable funds 

(dana untuk pinjaman) pada semua bank sehingga bank terpaksa menaikan 

lending rate (tingkat suku bunga kredit), dengan menaikan lending rate tentu 

mengakibatkan beban para debitur. Selain itu pihak debitur terkena dampak 

terjadinya depsriasi pada nilai tukar rupiah dan juga terkena dampak naiknya 

tingkat suku bunga kredit yang tinggi, akibatnya dampak yang di timbulkan 

negatif spread. Negatif spread merupkan tingkat suku bunga pinjaman yang 

lebih rendah dari pada tingkat suku bunga tabungan dapat merugikan 

perbankan. Adanya negatif spread pihak bank harus membayar bunga 

tabungan yang lebih tinggi dari pendapatan bunga dari pinjaman atau bisa di 

katakan dengan pendapatan bunga negatif  pada industri perbankan sehingga 



 
 

pada saat itu banyak pihak debitur yang tidak sanggup membayar hutang 

yang mengakibatkan terjadinya kenaikan kredit macet sangat pesat tentu saja 

hal ini berpengaruh pada tingkat Non Performing Loan (NPL) pada bank 

yang bersangkutan.  

Dari terjadinya permasalahan tersebut maka pihak perbankan sangat 

berhati-hati dalam menyalurkan dana dalam bentuk kredit karena ini akan 

menjadi resiko dengan itu pihak perbankan tidak bisa melakukan fungsi 

intermediasi secara optimal, adapun fungsi intermediasi dapat di laksanakan 

secara optimal yaitu di dukung dengan permodalan yang memadai (Buchori, 

2006). Apabila dana yang di himpun sangat besar jika tidak dapat di imbangi 

oleh tambahan modal maka bank akan terbatas dalam menyalurkan kreditnya. 

Dalam dunia industri perbankan, bank memperoleh laba dengan asumsi 

yang besar yaitu berasal dari bunga obligasi. Hal ini bisa di ketahui dari total 

pendapatan bunga dimana hanya 35% yang bersumber dari kredit yang di 

salurkan bank selebihnya di peroleh dari subsidi yang berupa Sertifkat Bank 

Indonesia (SBI) pemerintah berupa obligasi sebesar 19% (Kusuma, Muzaidin, 

& Zainal, 2003). Apabila hanya mengandalkan bunga yang di peroleh dari 

obligasi saja maka akan mempunyai resiko yang bisa di katakan cukup besar 

terhadap struktur pendapatan operasional bank karena menyebabkan 

cenderungnya tingkat suku bunga SBI menurun yang di jadikan sebagai 

patokan bagi bunga obligasi, apabila bank hanya mengandalkan pendapatan 

bunga yang di peroleh dari obligasi maka akan dapat menurunkan total 

pendapatan operasional bank. 



 
 

Adapun persaingan dalam industri perbankan maupun lembaga 

keuangan lainya yang semakin ketat dan juga masih banyak resiko dalam 

penyaluran dana dalam bentuk kredit dan obligasi maka pihak bank di tuntut 

untuk mengatahui apa saja yang bisa menambah pendapatan di luar 

keuntungan dari kredit, pendapatan yang biasa di sebut yaitu Fee Based 

income atau pendapatan non bunga yaitu pendapatan yang di peroleh dari 

kegiatan jasa-jasa bank selain bunga. Pendapatan dari kegiatan ini cukup 

aman dari resiko di sebabkan tidak menggangu Non Permorming Loan 

(NPL), fluktuasi suku bunga, batas maksimal pemberian kredit (BMPK) dan 

tingkat likuiditas yang telah di isyarakatkan Bank Indonesia (BI).  

Kegiatan dari jasa-jasa yang di lakukan bank (Fee Based income) 

sangat penting bagi pihak perbankan dan masyarakat, bagi perbankan yaitu 

mendukung pendapatan operasional dari luar pendapatan bunga kredit 

sedangkan bagi masyarakat yaitu memudahkan masyarakat dalam menjalakan 

kegiatanya dengan mudah dan cukup aman. (Chandler & V, 1938) bahwa 

persaingan industri perbankan bukan persaingan non sempurna melainkan 

monopol yang di tambah dengan kolusi untuk mengatur kompetisi harga dan 

non harga. Adapun yang mendukung pernyataan Chandler bahwa tidak 

mungkin dalam situasi saat persaingan murni bank terancam akan bangkrut 

dan kondisi ini akan mempengaruhi bank-bank yang lain (Alhadeff & A, 

1951). Persaingan ini bisa terjadi pada antar bank misal pada tabungan, 

deposito dan penyaluran kredit yang berasal dari sumber pendapatan.  



 
 

Adapun untuk meningkatkan profitabilitas suatu bank maka bank harus 

mampu memperoleh sumber pendapatan yang baru di luar kegiatan utama 

bank, salah satunya bank mampu meningkatkan pendapatan yang berupa jasa-

jasa bank lainya atau di sebut dengan Fee Based income. Menurut (Kasmir, 

2008) Pengertian dari Fee Based income yaitu usaha bank yang berkaitan 

dengan jasa keuangan yang merupakan keuntungan dari transaksi jasa-jasa 

bank yang di berian, unsur yang masuk dalam Fee Based income yaitu 

provisi, komisi, fee, pendapatan transaksi valas, kenaikan surat berharga dan 

pendapatan lainya. 

 Adapun salah satu tantangan perbankan adalah meningkatkan 

pendapatan Fee Based income guna untuk memperoleh keuntungan, 

walaupun relati kecil tapi mengandung unsur kepastian dengan resiko yang 

lebih kecil di bandingkan dengan pendapatan bunga, kemudian jasa-jasa bank 

ini sangat berperan penting dalam memperlancar transaksi pinjaman dan 

simpanan yang ada di sektor perbankan. Menurut penelitian dari (Uppal, 

2010), pendapatan non bunga merupakan sumber terpenting sebagai stabilitas 

pendapatan bank karena pendapatan bunga presentase kanaikan nya akan 

menurun seiring dengan meningkatnya persaingan perbankan. kenyataanya 

hasil penelitian yang telah di paparkan terbukti di Indonesia bahwa sejak 

2005-2014, secara nominal pendapatan bank umum di Indonesia mengalami 

peningkatan dari sisi pendapatan bunga ataupun non bunga.  

Pada struktur perbankan di indonesia, salah satunya bank umum sudah 

melakukan kegiatan Fee Based income yaitu dengan adanya pelayanan jasa 



 
 

bank dan sudah tersebar luas melalui electorik atau media cetak dan melalui 

brosur yang ada di masing-masing bank sehingga nasabah dengan mudah 

untuk mengetahui  layanan jasa apa saja yang telah di sediakan oleh pihak 

perbankan. 

Pada latar belakang yang telah di paparkan maka begitu pentingnya 

pendapatan Fee Based income bagi industri perbankan dan untuk mengetahui 

variabel yang dapat mempengaruhi peningkatan Fee Based income pada 

sektor bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, maka rumusan masalah 

dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Seberapa besar pendapatan Fee Based income, jumlah ekuitas, aset dan 

DPK  pada bank umum yang terdaftar di BEI periode 2015-2017. 

2. Bagaimana variabel Ekuitas, Aset dan DPK berpengaruh terhadap 

peningkatan Fee Based income  pada sektor bank yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2015-2017. 

C. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah digunakan untuk menghindari adanya 

penyimpangan dalam penelitian, untuk mempermudah agar penelitian lebih 

jelas dan terarah sehingga tujuan penelitian tercapai. Adapun batasan masalah 

sebagai berikut : 

1. Luas lingkup hanya pada laporan tahunan bank yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 



 
 

2. Data yang di gunakan yaitu pada laporan tahunan menggunakan IDR dan 

laporan neraca dan laba rugi. 

D. Tujuan 

Adapun tujuan pada penelitian ini untuk menguji besarnya pengaruh 

jumlah ekuitas, aset dan DPK terhadap peningkatan Fee Based income pada 

bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. 

E. Manfaat penelitian 

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pihak-pihak yang bersangkutan, antara lain : 

1. Untuk Perbankan Indonesia 

Manfaat nya memberikan tambahan informasi mengenai analisis 

pendapatan Fee Based income. 

2. Bagi peneliti lain 

Manfaat nya memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi 

peneliti yang sejenis.



 
 

 


