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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perbankan saat ini merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan 

dalam sistem keuangan di Indonesia. Keberadaan sektor perbankan memiliki 

peranan cukup penting, dimana jasa dari sektor perbankan sebagian besar 

melibatkan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan sektor perbankan 

merupakan suatu lembaga yang mengemban fungsi utama sebagai perantara 

keuangan (financial intermediary) antara pihak-pihak yang memerlukan dana 

(defisit dana) dengan pihak-pihak yang memiliki dana (surplus dana) serta sebagai 

lembaga yang berfungsi memperlancar aliran lalu lintas pembayaran (Pinasti dan 

Mustikawati, 2018).  

Perbankan memiliki fungsi penting dalam perputaran suatu sistem 

perekonomian modern membuat Indonesia tidak bisa terlepas dari perbankan 

dalam pertumbuhan perekonomian (Maghfiroh, Dewi, dan Suhendro, 2018). 

Pasca krisis ekonomi perekonomian pada tahun 1998 dapat membaik dan 

kepercayaan masyarakat pada perbankan mulai pulih. Dari tahun ke tahun 

kecenderungan masyarakat untuk menggunakan jasa Bank semakin meningkat. 

Hal ini dapat dicermati dari jumlah kredit yang disalurkan Bank Umum di 

Indonesia dan dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun mengalami kenaikan, dari 

tahun ke tahun. Hal ini Pada umumnya menunjukkan peningkatan kepercayaan 

masyarakat terhadap perbankan (Pinasti dan Mustikawati, 2018). 
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Tabel 1.1 Data Dana Pihak Ketiga & dan Penyaluran Kredit 

Perbankan Dari Tahun 2006 s.d 2017 

Tahun DPK 

(Tabungan) 

 

DPK 

(Giro) 

DPK 

(Deposito) 

Total 

DPK 

Penyaluran 

Kredit 

 

2006 2172886 6621528 6746412 15540826 11763535 

2007 2709291 6563062 7213029 16485382 13047515 

2008 3139322 7405206 7802522 18347050 16429069 

2009 3802574 8272288 11644050 23718912 19631968 

2010 4876716 7610327 19466419 31953462 23669719 

2011 6270783 11168241 21603753 39042777 28764701 

2012 9050286 14828830 24365828 48244944 38332712 

2013 11934912 16606009 18679779 47220700 48902340 

2014 12633536 21749842 19104512 53487890 54017114 

2015 14729110 19355489 33521025 67605624 60487542 

2016 17769405 17756720 42957103 78483228 63419185 

2017 17926882 19932952 43751195 81611029 71035168 

Sumber: (Bursa Efek Indonesia, 2019) 

Berdasarkan data tabel 1.1 menunjukan nilai atau nominal penerimaan 

dana pihak ketiga dari tahun ketahun relative mengalami kenaikan yang berarti 

disertai dengan penyaluran kredit mengikuti kenaikan sesuai dengan dana yang 

dihimpunnya. Berdasarkan tabel 1.1 bahwa apabila dari tahun 2006-2017 dilihat 

dari DPK (Tabungan), DPK (Giro), dan DPK (Deposito) dari tahun ke tahun 

selalu mengalami kenaikan sehinga total DPK nya juga meningkat dan penyaluran 

kreditnya juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya, dengan begitu 

resiko penyaluran kreditnya juga meningkat, dimana Menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 10 Pasal 29 Ayat 2 1998 definisi (CAR) Capital 

Adequacy Ratio, merupakan rasio untuk mengukur atau mengontrol resiko yang 

timbul atas kredit yang diberikan. 
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Manajemen Risiko Bank umum yaitu serangkaian prosedur dan 

metodologi yang digunakan untuk memantau, mengukur, mengidentifikasi dan 

mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh usaha kegiatan Bank umum. 

Risiko adalah suatu peristiwa tertentu akibat terjadinya potensi kerugian (Otoritas 

Jasa keuangan, 2016). 

Otoritas Jasa Keuangan mencatat hinga april 2020 kredit macet meningkat 

cukup signifikan dibandingkan bulan desember tahun 2019 yaitu meningkat dari 

2,53% samapai 2,89%. Presiden direktur PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) 

Jahja Setiawan mengakui sepanjang kuartal 1-2020 kredit macet perseroan 

memang terkerek naik (Konta.co.Id, 2020). Hasil audit BPK investigasi dalam 

rana penghitungan kerugian negara atas pemberian fasilitas kredit oleh bank 

mandiri ditemukan penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya kerugian 

keuangan negara senilai Rp 1,83 triliun yang merupakan tunggakan pokok dan 

bunga kredit yang tidak dapat dilunasi oleh debitur (CNBC, 2018). 

Menurut Hermina dan Suprianto, (2015), LDR (Loan to Deposite Ratio) 

merupakan perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan dana pihak 

ketiga, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mencatat hingga agustus 2020 jumlah 

kredit  tercatat di level 3,28 %. Per Juni 2020, jumlah kredit mencapai Rp 851,51 

triliun, minus 3,88 % dari Desember 2019 yaitu Rp 885,84 triliun. Oleh karena itu 

DPK (dana pihak ketiga) terdiri dari tabungan, giro, dan simpanan berjangka 

mencapai Rp 976,55 triliun, yang terbagi atas tabungan Rp 357,88 triliun, giro 

sebesar Rp 246,54 triliun, dan simpanan berjangka Rp 372,14 triliun. Jumlah dana 

pihak ketiga tersebut naik 4,65 % dari Desember 2019 yaitu Rp 933,12 triliun, 

terdiri dari tabungan Rp 359,16 triliun, giro Rp 250,41 triliun, dan simpanan 
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berjangka Rp 323,55 triliun. Dapat peneliti simpulkan dalam kasus LDR di atas 

bahwa terdapat perbedaan antara jumlah kredit dengan DPK,dimana jumlah kredit 

mengalami penurunan dari level 3,28 % per juni 2020 minus 3,88 % dari 

desember 2019,sementara itu DPK dari juni 2020 sebesar Rp 976,55 triliun naik 

4,65 % dari desember tahun 2019 sebesar Rp 933,12 triliun. 

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 

2004, NIM (Net Interest Margin) merupakan perbandingan antara pendapatan 

bunga bersih terhadap rata-rata aktiva produktifnya. Statistik Perbankan Indonesia 

(SPI) mencatat pada tahun 2017 pendapatan bunga bersih perbankan nasional 

NIM tercatat 5,32% atau sebesar Rp 342,7 triliun dari rata-rata aset produktif 

sebesar Rp 6.445 triliun, dan pada tahun 2016 pendapatan bunga bersih NIM 

tercatat 5,63% atau sebesar Rp 329,9 triliun dari rata-rata aset produktif Rp 5.854 

triliun, (Detikfinance, 2018). Kesimpulan dari penjelasan NIM diatas dapat 

peneliti simpulkan bahwa di tahun 2017 NIM mengalami penurunan dari tahun 

sebelumnya dari tahuan 2016. 

Profitabilitas dapat dinyatakan sebagai salah satu indikator yang paling 

tepat, untuk mengukur kinerja suatu perbankan Bank umum di Indonesia. Rasio 

yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas atau rentabilitas 

adalah ROA (Return On Asset). Alasan dipilihnya ROA (Return On Asset) 

sebagai ukuran kinerja karena ROA (Return On Asset) digunakan untuk 

memperoleh dan mengukur kemampuan manajemen bank dalam mendapatkan 

keuntungan secara keseluruhan (Harianto, 2017). 
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Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, laba bank umum per Juli 2020 

mencapai Rp71,2 triliun. Capaian itu merosot 22,1%  dibandingkan dengan Rp 

91,4 triliun pada periode yang sama tahun 2019 dan dari total aset yang dimiliki 

perbankan dari juli 2020, mencapai Rp 8.725.913 triliun mengalami peningkatan 

degan periode yang sama pada Juli 2019 sebesar Rp 8.130.604 triliun, dari total 

110 bank di seluruh Indonesia. Dewan Komisioner OJK Wimboh santoso 

mengatakan faktor umumnya yang menyebabkan penurunan laba bank umum 

berkaitan dengan penurunan kinerja kredit yang menjadi pendapatan utama 

perbankan. Akibat pandemi, banyak kredit mengalami penundaan pelunasan 

sehinga akan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan (Tren Asia, 2020). 

Penelitian Irfan,Suwendra, dan Sujana (2019), membuktikan CAR 

berpengaruh positif pada profitabilitas yang diproksikan dengan ROA. Sedangkan 

pada penelitian Maghfiroh, Dewi, dan Suhendro (2018), menyatakan bahwa CAR 

berpengaruh negatif pada  ROA. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2017), membuktikan LDR 

berpengaruh negatif pada profitabilitas yang diproksikan dengan ROA. 

Sedangkan pada penelitian Irfan,Suwendra, dan Sujana (2019), menyatakan 

bahwa LDR berpengaruh negatif pada profitabilitas yang diproksikan dengan 

ROA. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi, Herawati, dan Sulindawati (2015), 

membuktikan NIM berpengaruh positif pada profitabilitas yang diproksikan 

dengan ROA. Sedangkan pada penelitian Setyowati (2019), menyatakan bahwa 

NIM berpengaruh negatif pada profitabilitas yang diproksikan dengan ROA. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Syakhrun, Amin, Anwar (2019), 

membuktikan bahwa ROA  berpengaruh positif pada kinerja profitabilitas, 

penelitian ini didukung oleh penelitian  Irfan,Suwendra, dan Sujana (2019), yang 

menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap kinerja profitabilitas. 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

penelitian yang berjudul “Pengaruh CAR, LDR, dan NIM pada Profitabilitas 

di Industri Perbankan ( Studi Pada Bank Umum di Indonesia Tahun 2015-

2019)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan dari uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

adanya temuan yang berbeda dari beberapa faktor yang mempengaruhi Return on 

Asset (ROA). Faktor-faktor dalam penelitian ini Capital Adequacy Ratio (CAR), 

Loan to Deposit Ratio (LDR), Net Interest Margin (NIM)  terhadap Return on 

Asset (ROA). Maka terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat 

diklasifikasikan pada penelitian kali ini, yaitu : 

1. Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif pada 

Return on Asset (ROA) Bank Umum di Indonesia? 

2. Apakah Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh negatif pada 

Return on Asset (ROA) Bank Umum di Indonesia? 

3. Apakah Net Interest Margin (NIM) berpengaruh positif pada 

Return on Asset (ROA) Bank Umum di Indonesia? 

4. Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio 

(LDR), Net Interest Margin (NIM)  berpengaruh pada Return on 

Asset (ROA) Bank Umum di Indonesia? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menguji pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) pada 

Return on Asset (ROA) Bank Umum di Indonesia. 

2. Untuk menguji pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) pada 

Return on Asset (ROA) Bank Umum di Indonesia. 

3. Untuk menguji pengaruh Net Interest Margin (NIM) pada Return 

on Asset (ROA) Bank Umum di Indonesia. 

4. Untuk menguji pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to 

Deposit Ratio (LDR), Net Interest Margin (NIM) pada Return on 

Asset (ROA) Bank Umum di Indonesia. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti, dengan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh 

pengetahuan dan pemahaman tentang pengaruh Capital Adequacy 

Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Net Interest Margin 

(NIM) pada Return on Asset (ROA) Bank Umum di Indonesia. 

2. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan memberikan sumbangan berupa pengembangan 

ilmu yang berkaitan dengan perbankan serta sebagai sumber 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 

3. Bagi perbankan, diharapkan penelitian ini mampu menjadi 

referensi bagi Bank-Bank di Indonesia, khusus nya bagi Bank 

Umum di Indonesia untuk meningkatklan kinerja profitabilitasnya. 

4. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat mampu menjadi 

referensi bagi para investor yang akan investasi pada Bank Umum 

di Indonesia. 

 

 

 

 

 


