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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini tidak dapat dilepaskan dari 

sektor perbankan, karena perbankan memiliki peran penting dalam 

pertumbuhan stabilitas ekonomi. Peranan perbankan dalam menjaga 

perekonomian suatu negara sangatlah besar, kita tidak dapat lepas dari sektor 

perbankan dalam menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan atau 

lemabaga, baik sosial maupun perusahaan. 

Perkembangan dunia perbankan yang begitu cepat sangat berpengaruh  

terhadap performa suatu bank. Menurut  Undang – Undang RI Nomor 10 

Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud 

dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak. 

Perkembangan dunia keuangan khususnya perbankan diera tahun 2000-

an telah memasuki masa kebangkitan dari keterpurukan setelah diera krisis 

ekonomi tahun 1998 yang lalu. Kemajuan ini ditunjukkan dunia perbankan 

melalui jumlah dana yang mampu diserap dari masyarakat dan disalurkan 

kembali ke masyarakat terus meningkat dengan diiringi kualitas yang makin 

baik pula. Di samping mengalami peningkatan jumlah dana, dunia keuangan 

juga terus bertumbuh dalam jumlah nasabah, hal ini tentunya tidak lepas dari 
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layanan yang diberikan sangat memanjakan nasabahnya serta makin 

beragamnya produk yang ditawarkan. 

Dalam pembicaraan sehari – hari, bank dikenal sebagai lembaga 

keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan 

deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang 

(kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. 

Bank berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) 

antara pihak – pihak yang memiliki dana (surplus unit) dengan pihak - pihak 

yang memerlukan dana (defisit unit) serta sebagai lembaga yang berfungsi 

memperlancar aliran lalu lintas pembayaran (katuuk, dkk : 2018). 

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari 

masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah 

kegiatan funding. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah 

mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. 

Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara 

memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya 

dalam bentuk simpanan. Simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah 

seperti giro, tabungan, dan deposito. 

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, 

maka oleh perbankan dana tersebut diputarkan kembali atau dijualkan kembali 

ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit 

(lending). 

Bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya memiliki tujuan 

utama, yaitu memperoleh keuntungan. Keuntungan utama dari bisnis 



3 
 

 

perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga 

pinjaman atau kredit yang disalurkan.  

Salah satu dari sekian banyak jenis bank adalah Bank Persero. Rata - 

rata dari masyarakat adalah menjadi nasabah Bank Persero. Dalam penelitian 

ini penulis memilih Bank Umum Konvensional BUMN sebagai objek 

penelitian, pemilihan tersebut berkaitan dengan asset total Bank Umum 

BUMN yang cukup besar. Aktiva yang dimiliki bank semakin tinggi maka 

semakin besar kredit yang dapat diberikan kepada masyarakat. Sangat tepat 

penelitian ini memilih Bank Umum BUMN sebagai objek penelitian, 

dikarenakan asset total yang dimiliki bank cukup besar sehingga risiko yang 

dihadapi oleh bank juga menjadi lebih besar. Adapun daftar Bank BUMN 

sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Daftar Bank Persero 

NO Jenis Bank Persero Website 

1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk www.bri.co.id 

2 PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk www.bankmandiri.co.id 

3 PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk www.bni.co.id 

4 PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk www.btn.co.id 

Sumber : data dan statistik ojk.go.id, 2018 

 

Bank memiliki fungsi sebagai agen kepercayaan, yang berarti bahwa 

kegiatan usaha bank bergantung pada kepercayaan publik. Dalam rangka 

mempertahankan kepercayaan dari masyarakat maka bank harus mampu 

mempertahankan, meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangannya 

tetap baik (Hantono : 2017). Kinerja keuangan suatu bank dinilai dengan 

http://www.bri.co.id/
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berbagai indikator, salah satunya adalah laporan keuangan bank. Berdasarkan 

laporan keuangan akan dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang dapat 

dijadikan dasar penilaian tingkat kesehatan bank.  

Menganalisa laporan keuangan yang utama untuk mengetahui 

keberhasilan suatu perbankan adalah  rasio rentabilitas. Rentabilitas adalah 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan semua 

modal yang bekerja didalamnya. Rentabilitas sendiri terbagi menjadi dua yaitu 

rentabilitas modal sendiri dan rentabilitas ekonomis. 

Penelitian ini menggunakan jenis rentabilitas ekonomis sebagai variabel 

dependen untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba pada 

periode tertentu. rentabilitas ekonomis pengertiannya seperti rentabilitas 

secara umum yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan 

semua modal (Sutrisno, 2017). 

Rentabilitas ekonomis pada sektor perbankan yang penulis gunakan 

adalah diproksikan dengan Return On Asset (ROA). Menurut Sutrisno (2017) 

Return On Assets juga sering disebut sebagai rentabilitas ekonomis merupakan 

ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua 

aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. 

Menurut hakim dan sugianto (2018) Return On Asset (ROA) 

menunjukkan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan 

mengoptimalkan aset yang dimiliki. Semakin tinggi laba yang dihasilkan, 

semakin tinggi ROA, yang berarti bahwa perusahaan lebih efektif terhadap 

penggunaan aset untuk menghasilkan keuntungan. 
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Dalam kegiatan operasional perbankan memerlukan sumber dana. Dana 

yang diperoleh bank menurut Undang – Undang No. 10 tahun 1998 yaitu dana 

yang bersumber dari bank itu sendiri (Dana Pihak Ke-1), Dana yang 

bersumber dari lembaga lainnya (Dana Pihak Ke-2) dan Dana yang berasal 

dari masyarakat (Dana Pihak Ke -3). 

Menurut hakim dan sugianto (2018) Dari sisi perbankan, pertumbuhan 

tabungan atau pertumbuhan dana pihak ketiga adalah persentase pertumbuhan 

dana pihak ketiga dari waktu sebelumnya. Semakin besar nilai pertumbuhan 

Dana Pihak Ketiga (DPK) menunjukkan kepercayaan pelanggan yang lebih 

besar dan menunjukkan keberhasilan bank dalam strategi menarik masyarakat 

untuk menyimpan dana dari bank.  

Menurut Dendawijaya (2009) dalam  Katuuk, dkk (2018) dana – dana 

yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar 

yang paling diandalkan oleh bank ( bisa 80% - 90% dari seluruh dana yang 

dikelola oleh bank).  

Pemeliharaan kesehatan bank perlu dilakukan untuk menghadapi risiko-

risiko perbankan yang mungkin timbul seperti risiko kredit dan risiko 

likuiditas. Risiko kredit adalah suatu risiko akibat kegagalan atau 

ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima 

beserta bunganya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Risiko kredit 

diukur dengan menggunakan rasio Non Performing Loan (NPL). 

Menurut anggreni dan sadha (2014) Fungsi bank dalam melakukan 

pemberian kredit maka akan mempunyai risiko yaitu, berupa tidak lancarnya 

pembayaran kredit atau yang biasa disebut dengan risiko kredit.  
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Menurut Taswan (2008) penempatan dalam bentuk kredit akan 

memberikan kontribusi pendapatan bunga bagi bank. Kontribusi pendapatan 

bunga kredit di Indonesia masih mendominasi pendapatan bank dibanding dari 

fee base income. Hal ini dapat diartikan bahwa aktivitas pengkreditan sangat 

besar pada lembaga perbankan, namun risiko yang ditimbulkan oleh 

pengkreditan juga sangat tinggi.  

Selain risiko kredit juga terdapat Risiko likuiditas yaitu risiko yang 

mungkin dihadapi oleh bank untuk memenuhi permintaan kredit dan 

penarikan dana tabungan oleh nasabah pada suatu waktu. Untuk mengukur 

risiko likuiditas yaitu menggunakan Loan to Deposit Ratio (LDR). 

Menurut Sudiyatno, Jati (2010) Loan to Deposit Ratio (LDR) yaitu 

seberapa besar dana bank dilepaskan ke perkreditan. Soares, Yunanto (2018) 

Bank Indonesia menetapkan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) minimal 80% 

dan maksimum 110%, karena jika rasio diatas 110% maka dianggap bahwa 

likuiditas bank tidak baik karena  dana pihak ketiga tidak mampu menutupi 

jumlah kredit yang diberikan. 

Tabel 1.2 

Perkembangan DPK, NPL, LDR dan ROA Bank Persero 2015 - 2017 

Tahun 2015 2016 2017 

Dana Pihak 

Ketiga (miliar) 

Rp 1. 734. 961 Rp 1. 984. 174 Rp 2. 213. 902 

NPL (%) 
2,13 2,40 2,50 

LDR (%) 
88,58 88,69 90,41 

ROA (%) 
3,31 2,77 2,73 

Sumber : statistik perbankan indonesia. ojk.go.id. 2018 
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Tabel 1.1 menunjukkan DPK, NPL dan LDR terjadi peningkatan setiap 

tahunnya. Sedangkan ROA dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan. 

Tentunya hal ini bertolak belakang dengan teori yang ada, dimana peningkatan 

Dana Pihak Ketiga seharusnya meningkatkan rentabilitas (ROA) dengan dana 

yang terhimpun dari masyarakat yang tinggi berarti jumlah penyaluran kredit 

juga tinggi dan seharusnya akan meningkatkan rentabilitas bank. Namun jika 

dilihat perkembangan dalam tiga tahun terakhir  nilai NPL mengalami 

peningkatan dimana risiko kredit dari tiga tahun terakhir semakin tinggi yang 

berarti akan mengurangi rentabilitas bank (ROA).  

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat indikasi adanya 

inkonsistensi (research gap) sebagai berikut: 

1. Dana Pihak Ketiga (DPK), diteliti oleh Anggreni dan Sadha (2014) 

menunjukkan variabel Dana Pihak Ketiga memiliki hubungan positif 

terhadap rasio profitabilitas yang diproksikan dengan rasio Return On 

Asset (ROA). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sukma (2013) 

dan Katuuk, dkk (2018) menunjukkan Dana Pihak Ketiga tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan Return On 

Asset (ROA). 

Maka perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh Dana Pihak 

Ketiga (DPK) terhadap Rentabilitas Ekonomis yang diproksikan dengan 

Return On Asset (ROA). 

2. Non Performing Loan (NPL), diteliti oleh Anggreni, Sadha (2014), Sukma 

(2013) menunjukkan hasil penelitian bahwa variabel Non Performing Loan 

(NPL) berpengaruh negatif pada profitabilitas atau rentabilitas yang diukur 
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dengan Return On Asset (ROA). Sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh Soares dan Muhammad (2018) Non Performing Loan (NPL) memiliki 

pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Return On Asset (ROA).  

Maka perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh Non 

Performing Loan (NPL) terhadap Rentabilitas Ekonomis yang diproksikan 

dengan Return On Asset (ROA). 

3. Loan to Deposit Ratio (LDR), yang diteliti oleh katuuk, dkk (2018) 

menunjukkan hasil Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Return On Asset (ROA). Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Buchory, Herry Achmad (2015) Loan to Deposit Ratio 

(LDR) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Return On Asset 

(ROA). 

Maka perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh Loan to 

Deposit Ratio (LDR) terhadap Rentabilitas Ekonomis yang diproksikan 

dengan Return On Asset (ROA). 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka 

diperoleh gambaran dimensi permasalahan yang begitu luas, namun, 

menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan, maka penulis 

mengambil judul penelitian “ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK 

KETIGA (DPK), NON PERFORMING LOAN  (NPL), DAN LOAN TO 

DEPOSIT RATIO (LDR) TERHADAP RENTABILITAS EKONOMIS (Studi 

Pada Bank BUMN periode 2015 – 2017)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dalam penelitian 

ini Penulis merumuskan masalah sebagai dasar kajian penelitian yang 

dilakukan yaitu: 

a. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap Rentabilitas 

Ekonomis (ROA) Bank BUMN periode 2015-2017 ? 

b. Apakah Non Performing Loan (NPL) berpengaruh terhadap Rentabilitas 

Ekonomis (ROA) Bank BUMN periode 2015-2017 ? 

c. Apakah Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap Rentabilitas 

Ekonomis (ROA) Bank BUMN periode 2015-2017 ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan perumusan masalah maka tujuan penelitian dapat dirinci 

sebagai berikut : 

a. Untuk Mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap 

Rentabilitas Ekonomis (ROA) Bank BUMN periode tahun 2015 - 2017. 

b. Untuk Mengetahui pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap 

Rentabilitas Ekonomis (ROA) Bank BUMN periode tahun 2015 - 2017. 

c. Untuk Mengetahui pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap 

Rentabilitas Ekonomis (ROA) Bank BUMN periode tahun 2015 - 2017. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi masyarakat pengguna jasa perbankan, penelitian ini memberikan 

gambaran tentang dunia Bank Persero dan membantu dalam pengambilan 

keputusan untuk berinvestasi. 

2. Bagi sektor perbankan, dapat digunakan sebagai dasar pengambilan 

kebijakan finansial untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 

3. Bagi akademisi, penelitian ini menambah literatur di bidang akuntansi 

keuangan dan  menambah pengembangan ilmu dalam bidang keuangan 

perbankan. 

4. Bagi peneliti, Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan informasi dan bahan pengembangan bagi peneliti berikutnya.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini akan disusun lima bab dengan tahapan sebagai berikut : 

 BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori yang mendasari 

penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. 
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 BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai variable – variable yang akan diteliti, 

definisi operasional, jenis dan sumber data. Populasi dan penentuan sampel, 

metode pengumpulan data dan teknit analisis. 

 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai deskripsi obyek penelitian, analisis 

data, serta interpresi hasil 

 BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan yang merupakan 

penyajian singkat dari keseluruhan hasil penelitian yang diperoleh dalam 

pembahasan juga mengenai keterbatasan serta saran yang diberikan kepada 

peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti hal yang sama. 

  


