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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Dewasa ini, dalam kehidupan bermasyarakat telah berkembang berbagai macam 

organisasi, seperti organisasi sekolah, perusahaan, pemerintahan, militer, dan lain 

sebagainya. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara 

kooperatif dalam organisasi disebut sebagai aktivitas manajemen. Sebuah proses 

manajemen saling terkait antara satu bagian dengan bagian yang lain, layaknya 

sebuah sistem yang dalam pencapaiannya memerlukan beberapa fungsi 

manajemen, seperti perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), 

pelaksanaan dan pembimbingan (actuating), dan pengawasan (controlling). 

Organisasi perusahaan jasa sektor keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

terdiri dari subsektor bank dan subsektor non bank (lembaga pembiayaan, 

perusahaan efek, asuransi, dan lainnya). Sektor perbankan dalam perekonomian 

suatu negara memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakan 

saat ini yang sebagian besar melibatkan jasa dari sektor perbankan. Berdasarkan 

UU RI No. 10 tahun 1998, tanggal 10 November 1998 yang menjelaskan 

mengenai perbankan, bahwa 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. 
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Bank berperan sebagai lembaga penghubung (intermediasi) antara 

masyarakat yang surplus dengan masyarakat yang defisit. Jadi masyarakat yang 

berlebihan dana dapat menyimpan dananya di bank dalam bentuk simpanan untuk 

selanjutnya disalurkan oleh bank kepada masyarakat yang membutuhkan dana 

melalui kredit atau bentuk lainnya. Kondisi kesejahteraan ekonomi dalam suatu 

negara pun tergantung pada kemampuan bank dalam mengelola dana dari 

masyarakat untuk disalurkan kembali pada pihak-pihak yang membutuhkan dana. 

Ketidakmampuan bank dalam memenuhi permintaan kredit dan membayar 

simpanan yang ditarik kembali oleh nasabah akan menggoyahkan kepercayaan 

nasabah terhadap kualitas bank tersebut. Dalam membangun perekonomian 

negara, perbankan nasional berperan sangat penting dan diharapkan berperan aktif 

dalam kegiatan pembangunan nasional maupun regional. 

Dengan demikian, pelaku ekonomi yang membutuhkan dana untuk 

menunjang kegiatan atau kebutuhannya dapat terpenuhi sehingga roda 

perekonomian dapat bergerak. Oleh karena itu, kesehatan suatu bank sangat 

dibutuhkan. Tingkat kesehatan bank dapat dilihat berdasarkan besarnya 

profitabilitas bank tersebut. 

Pengukuran kondisi kesehatan suatu bank dapat diukur dengan rasio-rasio 

keuangan yang meliputi aspek permodalan, aspek aset, aspek manajemen, aspek 

rentabilitas, aspek likuiditas, dan aspek sensitivitas. Metode atau cara penilaian 

kinerja keuangan bank seperti ini biasa disebut dengan CAMELS (Capital, Asset, 

Management, Earning, Liquidity, Sensitivity to Market). 
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Metode tersebut sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan 

Bank Umum. Penilaian terhadap laba atau earning dapat dilakukan dengan 

menggunakan analisis profitabilitas, di mana rasio profitabilitas yang penting bagi 

bank adalah Return On Asset (ROA). ROA penting bagi bank karena digunakan 

untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Semakin besar ROA akan menunjukkan 

kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat pengembalian (return) semakin 

besar. 

Di tengah kelesuan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 

tahun 2015 hanya tumbuh sebesar 4,79% dan merupakan angka terendah sejak 

tahun 2009. Meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan, laju inflasi 

sepanjang tahun 2015 dapat tetap terjaga dengan besaran inflasi sebesar 3,35%.  

Seiring dengan kondisi perekonomian Indonesia, pertumbuhan kredit sepanjang 

tahun 2015 mengalami kecenderungan perlambatan sejalan dengan melambatnya 

pertumbuhan ekonomi. (Sumber: www.bi.go.id, Laporan Perekonomian Indonesia 

Tahun 2015). 

Dalam kondisi ekonomi seperti ini stabilitas sistem keuangan Indonesia 

masih tetap solid dengan ditopang oleh ketahanan industri perbankan dan 

terjaganya kinerja pasar keuangan. Sektor jasa keuangan merupakan sub sistem 

dari keseluruhan sistem perekonomian di Indonesia. Kinerja dan kesehatan 

perbankan perlu mendapat perhatian khusus agar kepercayaan masyarakat 

terhadap Bank dapat tetap terjaga. 
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Bank wajib memelihara Tingkat Kesehatan Bank (TKS) dengan 

menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan 

kegiatan usaha. Cakupan penilaian TKS Bank Umum berdasarkan Surat Edaran 

Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 meliputi penilaian 

faktor profil risiko (risk profile), penilaian faktor Good Corporate Governance 

(GCG), rentabilitas yang dicerminkan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dari 

profitabilitas, dan permodalan. 

Beberapa rasio kinerja keuangan Bank dapat digunakan untuk mengukur 

kinerja suatu bank, salah satu rasionya adalah rasio profitabilitas yaitu rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba, Semakin 

tinggi laba suatu bank maka kepercayaan nasabah akan terus ada dan meningkat.  

Profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan nilai ROA (Return On Asset). ROA (Return On Asset) merupakan 

penghitungan laba sebelum pajak yang disetahunkan dibagi dengan rata-rata total 

aset. (Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011). 

Besarnya ROA menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik karena tingkat 

kembalinya yang sangat besar, dengan kata lain ROA merupakan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari setiap satu rupiah aset yang 

digunakan. Rasio ini juga memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas 

perusahaan karena menunjukkan efektifitas manajemen dalam menggunakan 

aktiva untuk memperoleh laba dalam operasi perusahaan. Bank Indonesia lebih 

mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan ROA, karena 

sebagian besar dananya berasal dari simpanan masyarakat sehingga ROA lebih 
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mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas bank. 

Kinerja keuangan Bank Tabungan Negara selama 4 tahun berturut-turut 

mengalami penurunan yakni tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dan 2 

kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2015 dan tahun 2016, namun pada 

tahun 2017 Bank Tabungan Negara kembali mengalami penurunan kinerja. 

Berikut grafik kinerja Bank Tabungan Negara pada tahun 2010-2017: 

Gambar 1.1 

KINERJA BANK TABUNGAN NEGARA 

TAHUN 2010-2017 

 

 
Sumber : www.ojk.go.id, diolah penulis 

Kinerja Bank Tabungan Negara dinilai dari tingkat Return on Asset (ROA) 

pada tahun 2010-2017 mengalami fluktuasi, dimana nilai ROA pada tahun 2010 

sebesar 2,05%. Pada tahun 2011-2014, dalam 4 tahun berturut-turut kinerja Bank 

Tabungan Negara mengalami penurunan yakni sebesar 0,02% pada tahun 2011 

menjadi 2.03%, 0.09% pada tahun 2012 menjadi 1.94%, 0,15% pada tahun 2013 

menjadi 1,79% dan penurunan sebesar 0,67% terjadi pada tahun 2014 menjadi 
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1,12%. Setelah mengalami penurunan kinerja selama 4 tahun berturut-turut, Bank 

Tabungan Negara kembali mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar 

0,49% menjadi 1,61% dan pada tahun 2016 meningkat sebesar 0,15% menjadi 

1,76%, namun pada tahun 2017 Bank Tabungan Negara mengalami penurunan 

kinerja sebesar 0,05% menjadi 1,71%. 

Berdasarkan Statistika Perbankan Indonesia, terdapat beberapa rasio 

keuangan yang berpengaruh terhadap kinerja perbankan Indonesia yaitu total aset, 

risiko kredit yang dicerminkan oleh rasio Non Performing Loan (NPL), 

kemampuan permodalan Capital Adequacy Ratio (CAR) atau Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum (KPMM), kemampuan likuiditas yang dicerminkan 

Loan to Deposit Ratio (LDR), kemampuan rentabilitas yang dicerminkan Return 

On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Net Interest Margin (NIM), serta 

pengelolaan biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional 

(BOPO). 

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengukur risiko kredit dengan 

menggunakan angka Non Performing Loan (NPL). Risiko kredit dapat terjadi jika 

peminjam dana bank tidak lagi memenuhi kewajiban mereka untuk 

mengembalikan pokok pinjaman beserta bunganya, maka bank akan kehilangan 

sumber pendapatannya dan apabila tidak dikelola dengan baik maka akan 

mengakibatkan kredit bermasalah (Non Performing Loan). Kredit bermasalah 

merupakan kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. (Surat 

Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001). 
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Bank dikatakan mempunyai Non Performing Loan (NPL) yang terlalu 

tinggi jika banyaknya kredit yang bermasalah lebih besar dari pada jumlah kredit 

yang diberikan kepada debitur. Besarnya NPL haruslah menjadi perhatian pihak 

manajemen karena kredit bermasalah yang semakin meningkat dapat 

membahayakan kesehatan bank tersebut. Dampak dari Non Performing Loan 

(NPL) dapat mengakibatkan penerimaan pendapatan bank menjadi berkurang, 

karena adanya tambahan biaya yang muncul akibat pembayaran bermasalah, 

komponen biaya ini akan menjadi penambahan unsur biaya yang dapat 

mengurangi pendapatan bank. Di sisi lain, bank-bank tentu tidak mau adanya 

kenaikan NPL, sebab laba merupakan parameter utamanya digunakan pemegang 

saham untuk menilai keberhasilan manajemen yang jika laba nya turun maka para 

pemegang saham bisa saja mengganti manajemen banknya. 

Tingkat Non Performing Loan (NPL) Bank Tabungan Negara dalam 8 

tahun terakhir mengalami fluktuasi namun masih dalam kondisi sehat. Terjadi 

peningkatan tingkat NPL cukup tinggi pada tahun 2012 dan menjadi tingkat NPL 

tertinggi yang dialami oleh Bank Tabungan Negara. Pada tahun 2013-2017 tingkat 

NPL Bank Tabungan Negara berangsur-angsur mangalami penurunan, dan tingkat 

NPL pada tahun 2016 manjadi NPL terendah bagi Bank Tabungan Negara. 

Berikut grafik tingkat NPL Bank Tabungan Negara pada tahun 2010-2017:  
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Gambar 1.2 

TINGKAT NPL BANK TABUNGAN NEGARA 

TAHUN 2010-2017 

 

 
Sumber : www.ojk.go.id, diolah penulis 

Pada tahun 2010 tingkat NPL Bank Tabungan Negara sebesar 3,26% 

mengalami penurunan sebesar 0,51% pada tahun 2011 menjadi 2,75%. Namun 

pada tahun 2012 nilai NPL Bank Tabungan Negara mengalami peningkatan cukup 

tinggi yakni sebesar 1,34% hingga mencapai nilai 4,09%, 2 tahun berikutnya pun 

tingkat NPL Bank Tabungan Negara hanya mengalami penurunan sebesar 0,04% 

menjadi 4,05% pada tahun 2013 dan 4,01% pada tahun 2014. Tingkat NPL Bank 

Tabungan Negara dalam 3 tahun terakhir secara berturut-turut terus megalami 

penurunan, pada tahun 2015 menurun sebesar 0,59% menjadi 3,42%, pada tahun 

2016 menurun sebesar 0,58% menajdi 2,84% dan pada tahun 2017 tingkat NPL 

Bank Tabungan Negara menurun sebesar 0,18% dan menjadi tingkat NPL yang 

terendah dalam 8 tahun terakhir yakni 2,66%. 
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Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nazrantika 

Sunarto (2013) Return On Assets (ROA) dapat dipengaruhi secara negative oleh 

Non Performing Loan (NPL). Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Luh Eprima 

Dewi, Nyoman Trisna Herawati, Luh Gede Erni Sulindawati (2015) mengatakan 

bahwa secara parsial dapat diketahui bahwa Non Performing Loan (NPL) Good 

Corporate Governance (GCG) berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA. 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Kunarsih, Rita Andini, Agus 

Suprijanto (2018) menunjukkan hasil bahwa NPL berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap ROA. 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Credit Risk Terhadap 

Profitabilitas (Studi pada Perusahaan BUMN Sektor Perbankan yang 

Terdaftar di BEI Selama Tahun 2013-2017)”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengidentifikasi terdapat beberapa 

masalah, yaitu: 

1. Terjadi penurunan kinerja pada Bank Tabungan Negara selama 4 tahun 

berturut-turut. 

2. Selama 3 tahun berturut-turut tingkat NPL Bank Tabungan Negara 

berada pada nilai di atas 4. 
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3. Tingginya peningkatan nilai NPL yang terjadi pada Bank Tabungan 

Negara pada tahun 2012. 

4. Terjadi penurunan tingkat NPL namun tidak berdampak pada 

peningkatan kinerja Bank Tabungan Negara. 

 

1.2.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana credit risk pada perusahaan BUMN sektor Perbankan yang 

terdaftar di BEI selama tahun 2013-2017. 

2. Bagaimana profitabilitas pada perusahaan BUMN sektor Perbankan 

yang terdaftar di BEI selama tahun 2013-2017. 

3. Berapa besar pengaruh credit risk terhadap profitabilitas pada 

perusahaan BUMN sektor Perbankan yang terdaftar di BEI selama 

tahun 2013-2017. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis dan mengetahui credit risk pada perusahaan 

BUMN sektor Perbankan yang terdaftar di BEI selama tahun 

2013-2017. 

2. Untuk menganalisis dan mengetahui profitabilitas pada perusahaan 

BUMN sektor Perbankan yang terdaftar di BEI selama tahun 
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2013-2017. 

3. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh credit risk 

terhadap profitabilitas pada perusahaan BUMN sektor Perbankan yang 

terdaftar di BEI selama tahun 2013-2017. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Melalui penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat bagi 

pihak-pihak, seperti sebagai berikut: 

 

1.4.1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan 

berupa referensi ilmiah terhadap ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, 

khususnya bidang akuntansi keuangan mengenai profitabilitas. 

 

1.4.2. Kegunaan Praktis 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu 

pengetahuan dan wawasan mengenai credit risk serta sebagai sarana 

bagi peneliti untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan yang diperoleh peneliti di bangku kuliah khususnya 

mengenai profitabilitas. 

 

 



12 

 

2. Bagi Instansi Terkait  

Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kondisi perusahaan, 

dan dapat memberikan masukan bagi perusahaan dalam mengelola 

keuangannya dengan baik serta membantu memberikan informasi yang 

dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang tepat pada setiap 

situasi keuangan perusahaan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi atau acuan untuk 

membuat penelitian selanjutnya dan dapat menambah pengetahuan, 

wawasan serta pemahaman terbatas mengenai pengaruh credit risk 

terhadap profitabilitas. 


