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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kondisi keuangan di Indonesia berpengaruh terhadap perbankan. Dimana 

hal ini berpengaruh terhadap pembangunan nasional, dimana pembangunan 

nasional suatu negara mencakup di dalam pembangunan ekonomi dimana di 

perlukan peran serta lembaga keuangan guna tersedianya dana dalam 

pembiayaan. Dimana perbankan itu sendiri badan usaha yang memiliki peran 

penting di pembangunan ekonomi di suatu negara, peran penting tersebut 

disebabkan oleh fungsi bank sendiri yaitu menghimpun dana dari masyarakat 

dan menyalurkan dana kepada masyarakat berbentuk kredit. Fungsi itulah yang 

dapat mendukung pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.  

Dalam perekonomian modern dikenal adanya lembaga keuangan sebagai 

bagian dari sistem keuangan yang melayani masyarakat baik yang surplus dana 

maupun masyarakat yang defisit dana.  Berdasarkan undang-undang RI No 10 

tahun 1998 yang menjelaskan tentang perbankan dimana bank menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada 

masyarakat berbentuk kredit atau bentuk lainnya dimana guna meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak. Krisis ekonomi tahun 1997 telah mengakibatkan 

gangguan menyeluruh pada sektor perbankan. Di mana sebagian sektor riil 
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mengalami proses pertumbuhan yang cenderung negatif bahkan mendekati 

kebangkrutan. Kepercayaan masyarakat untuk menanamkan modalnya pada sektor 

perbankan mulai menurun. Dimana para nasabah tidak mampu membayar kredit 

yang sudah diterimanya. Dengan demikian kredit bermasalah semakin meningkat 

dan menurunnya tingkat kepercayaan para nasabah kepada bank. (Pinasti, 2018 : 

127) 

Industri perbankan sangat penting dalam pembangunan nasional berfungsi 

sebagai  financial intermediary diantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana 

dengan pihak-pihak yang memerlukan dana. Dimana ada faktor yang dapat 

mempengaruhi profitabilitas bank dapat bersumber dari berbagai kinerja 

profitabilitas yang ditunjukkan beberapa indikator. Kinerja suatu bank tercermin 

dari tingkat kesehatan bank itu sendiri. Dimana kesehatan bank merupakan 

kemampuan suatu bank untuk melaksanakan kegiatan oprasi perbankan secara 

normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya, memalui cara-cara yang 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tingkat kesehatan bank yaitu suatu nilai 

yang sangat penting yang harus dipertahankan oleh setiap bank.  

Return on Asset (ROA) sangat penting bagi bank karena digunakan untuk 

mengatur efektivitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA adalah rasio antara laba sesudah 

pajak terhadap total asset. Dimana semakin tinggi ROA maka suatu bank tersebut 

sehat. Sedangkan perbankan nasional saat ini mengalami fluktuasi dari tahun 

ketahun. Hal ini di sebabkan karena tidak stabilnya pertumbuhan laba di indonesia. 

Menurunnya laba perbankan indonesia diantaranya disebabkan tingginya tingkat 
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kegagalan kredit dan beban operasional perusahaan yang sangat besar dan tidak 

efisien.  

Profitabilitas merupakan kemampuan untuk menilai perusahaan dari sudut 

pandang manajemen berkaitan dengan efektivitas oprasi, efektivitas pemanfaatan 

modal dan profitabilitas yang dicapai atas aktiva yang digunakan. Menurut Dahlan 

(1993 : 92) profitabilitas yaitu alat untuk mengukur efektifitas bank untuk 

memperoleh laba, dan dapat dijadikan tolak ukur kesehatan keuangan. Tingkat 

likuiditas dan profitabilitas yang tinggi menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan. 

Keuntungan yang diperoleh tidak saja digunakan untuk membiayai oprasi 

perusahaan, akan tetapi digunkan untuk ekspansi perusahaan melalui kegiatan di 

masa yang akan datang. Selain itu yang lebih penting lagi apabila suatu lembaga 

usaha terus-menerus memperoleh keuntungan, maka kelangsungan hidup akan 

terjamin. Sebagai suatu sistem yang berorientasi terhadap profitabilitas, hal ini 

menjadi faktor pendorong terhadap suatu perusahaan untuk mendapatkan revenue 

yang didapatkan dari selisih harga pokok produksi dengan nilai jual produk/jasa. 

Revenue yang diperoleh atas penjuan berupa kas dan piutang. (Ardiastuti, 2010 : 

224) 

Non Performing Loan (NPL) yaitu pinjaman yang mengalami kesulitan 

pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan atau karena faktor eksternal diluar 

kemampuan kendali debitur. Dimana Kredit bermasalah menggambarkan situasi 

persetujuan pengembalian kredit yang mengalami resiko kegagalan, dan cenderung 

mengalami kerugian pontensial. Salah satu risiko usaha bank yaitu risiko kredit 

yang didefinisikan sebagai risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan 

counterparty memenuhi kewajiban. Semakin tinggi rasio NPL maka semakin buruk 
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kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar 

dan kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Kredit 

bermasalah itu sendiri adalah kredit dengan kualitas yang kurang lancar, diragukan 

dan macet sesuai kriteria yang ditetapkan Bank Indonesia. (Mismiwati, 2016 : 57-

58) 

Net Interest Margin (NIM) merupakan ukuran perbedaan antara pendapatan 

bunga yang dihasilkan oleh bank atau lembaga keuangan lain dan nilai bunga yang 

dibayarkan kepada pemberi pinjaman mereka (misalnya, deposito), relatif terhadap 

jumlah mereka (bunga produktif ) aset. Net Interest Margin (NIM) menunjukkan 

kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan dari bunga dengan melihat 

kinerja bank dalam menyalurkan kredit, mengingat pendapatan operasional bank 

sangat tergantung dari selisih bunga dari kredit yang disalurkan. Pendapatan 

diperoleh dari bunga yang diterima dari pinjaman yang diberikan dikurangi dengan 

biaya bunga dari sumber dana yang dikumpulkan. Untuk dapat meningkatkan 

perolehan Net Interest Margin (NIM)  maka perlu menekan biaya dana, biaya dana 

adalah bunga yang dibayarkan oleh bank kepada masing-masing sumber dana bank 

yang bersangkutan. (Pamularsih, 2013 : 4) 

Rasio Biaya Opreasional terhadap Pendapatan Oprasional (BOPO) sering 

disebut rasio efesiensi yang digunakan untuk mengukut kemampuan manajemen 

bank dalam mengendalikan biaya oprasional terhadap pendapatan oprasional. 

Semakin kecil rasio maka semakin efisien biaya oprasional yang dikeluarkan bank 

yang bersangkutan kemungkinan suatu bank berada dalam kondisi bermasalah 

semakin kecil. (Mismiwati, 2016 : 58) 
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Peneliti ini mencoba menguji Pengaruh Non Performing Loan (NPL), BOPO 

dan Net Interest Margin (NIM) Terhadap Profitabilitas Bank periode 2012-2017. 

Dimana banyak kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas 

bank yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti dimana terdapat perbedaan dan 

persamaan dalam penelitian terdahulu. 

Dalam hubungan Non Performing Loan (NPL) terhadap profitabilitas dalam 

penelitian Vini Estelina Magdalena Noya dkk (2017) dimana menjelaskan secara 

parsial, bahwa NPL berpengaruh Negatif Signifikan terhadap pertumbuhan laba 

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini 

bertentangan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Wildan Farhat Pinasti (2018) 

dimana NPL berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. 

Penelitian yang dilakukan oleh M. Kholiq Mahfud dimana NPL berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank. Penelitian yang dilakukan oleh 

Diyah Pamularsih (2013) dimana NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

Penelitian dilakukan oleh Erna Sudarmawanti (2017) dimana NPL berpengaruh 

signifikan terhadap ROA. 

Kemudian untuk variabel NIM, penelitian yang dilakukan oleh Wildan Farhat 

Pinasti (2018) dimana NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Profitabilitas. Penelitian ini dilakukan oleh M. Kholiq Mahfud dimana NIM 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Profitabilitas dan penelitian 

dilakukan oleh Erna Sudarmawanti (2017) dimana NIM tidak berpengaruh 

signifikan antar NIM dan ROA. Dan penelitian dilakukan oleh Diyah Pamularsih 

dimana NIM berpengaruh positif terhadap ROA. 
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Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Wildan Farhat Pinasti dimana 

BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas pernyataan ini 

memiliki persaan dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Kholiq Mahfud dimana 

BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian 

selanjutnya dilakukan oleh Erna Sudarmawanti dimana BOPO berpengaruh 

signifikan terhadap profitibilitas. Penelitian dilakukan oleh Diyah Pamularsih 

dimana BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA).  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa terdapat beberapa 

perbedaan pendapat mengenai variabel yang berpengaruh terhadap Return On 

Assets (ROA). Dimana menurut Wildan Farhat Pinasti (2018) dimana NPL 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas dan NIM 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas sedangkan BOPO 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas. Sedangkan berbeda 

dengan Penelitian yang dilakukan oleh M. Kholiq Mahfud dimana NPL dan 

BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank dan NIM 

berpengaruh Positif dan signifikan terhadap ROA.  

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini berdasarkan latar belakang yang 

telah diuraikan sebelumnya yaitu : 

1. Apakah Non Performing Loan (NPL) memiliki pengaruh signifikan 

terhadap Profitabilitas Perbankan (ROA). 

2. Apakan Net Interest Margin (NIM) memiliki pengeruh signifikan 

terhadap Profitabilitas perbankan (ROA). 
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3. Apakah Biaya Operasional terhadap Pendapatan Oprasional (BOPO) 

memiliki pengaruh terhadap Profitabilitas perbankan. 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah digunakan agar penelitian lebih terarah dan tidak terjadi 

penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah. Dari rumusan masalah 

sebelumnya maka diambil batasan masalah dalam penelitian ini yaitu 

bagaimana Pengaruh Net Interest Margin, Non Performing Loan Dan Bopo 

Terhadap Profitabilitas Bank Umum Pada Periode 2012-2017. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1) Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk menganalisis 

pengaruh Net Interest Margin, Non Perfoming Loan dan Bopo terhadap 

profitabilitas bank umum. 

2) Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dilihat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan masukkan dan sumbangan pemikiran yang dapet 

menambah pengetahuan bagi peneliti selanjutnya. 

 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik 

bagi berbagai pihak antara lain : 
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a. Bagi Perbankan  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan 

bagi lembaga perbankan untuk menganalisis profitabilitas 

bank dan mengetahui variabel apa yang berhubungan serta 

memberi masukan bagi lembaga perbankan. 

b. Bagi Institusi  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

mengenai pengaruh NPL, BOPO dan NIM terhadap 

profitabilitas bank serta dapat dijadikan acuan bagi 

penelitian-penelitian yang berikutnya. 

c. Bagi Masyarakat  

Penelitian bagi masyarakat ini diharapkan bermanfaat 

dan memberi pengetahuan mengenai perbankan. 

d. Bagi Peneliti  

Dengan melakukan penelitian ini peneliti memperoleh 

wawasan mengenai pengaruh NPL, BOPO dan NIM 

terhadap profitabilitas bank. 

 


