
 

I. PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang  

Perbankan sebagai lembaga perantara mempunyai tugas pokok yaitu 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada 

masyarakat dalam bentuk kredit. Salah satu perbankan yang beroperasi di 

Lampung yang menyalurkan kredit di antaranya adalah PT BPR Lampung Bina 

Sejahtera. Sesuai dengan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, 

bahwa BPR merupakan lembaga perbankan yang menerima simpanan hanya 

dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. 

 

Sumber pendapatan bank berasal dari selisih bunga kredit dan simpanan, 

sehingga resiko kredit menjadi perhatian utama bank, karena resiko kredit sangat 

berkaitan dengan kredit macet atau kredit bermasalah. Resiko kredit yang tinggi 

dapat diukur dengan menggunakan rasio non performing loan  (NPL). Menurut 

Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP Tanggal 14 Desember 2001 yang 

dimaksud dengan NPL adalah kolektibilitas kredit tingkat 2, 3 dan 4 (Kredit 

Kurang Lancar, Kredit Diragukan dan Kredit Macet) atau yang dikenal dengan 

kredit bermasalah. 
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Laporan keuangan PT BPR Lampung Bina Sejahtera tahun 2011 hingga 2013, 

menunjukkan NPL PT BPR Lampung Bina Sejahtera mengalami peningkatan 

yang signifikan dari tahun ke tahun, yaitu dari 5,96 % menjadi 25,80 % dan naik 

kembali menjadi  33,29%. Nilai NPL yang tinggi ini berdampak pada perolehan 

laba PT BPR Lampung Bina Sejahtera. Perkembangan Laba/Rugi PT BPR 

Lampung Bina Sejahtera dapat dilihat pada tabel 1.  

Tabel 1. Perkembangan Non Performing Loan dan Tingkat Laba/Rugi 

PT BPR Lampung Bina Sejahtera Periode 2011-2013 (Dalam Ribuan Rupiah) 

 

Tahun 
Jumlah 

Kredit 

Bermasalah 

Total Kredit 

yang 

diberikan 

 

NPL 

 

Perkembangan 

NPL 
Laba/Rugi 

Perkembangan 

Laba/Rugi 

2011 324.532 5.441.023 5,96 % - -146.100 - 

2012 

 

 

1.272.606 4.932.781 25,80 % 19,84% -68.002 -53,46 % 

2013 2.196.333 6.598.447 33,29 % 7,49 % -49.722 -26,88 % 

Rata-rata 1.264.490 5.657.417 21,68 % 13,66 % -87.941,3 -40,17 % 

Sumber : Laporan Keuangan PT BPR Lampung Bina Sejahtera 

 

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa tingginya tingkat NPL berdampak pada  

penurunan Laba. Selama 3 tahun terakhir PT BPR Lampung Bina Sejahtera selalu 

mendapat rugi, dengan rata-rata kerugian pertahun sebesar -40,17 %.  

 

Dari fenomena di atas dapat dilihat bahwa NPL yang tinggi berpengaruh terhadap 

penurunan laba dan menjadi indikasi untuk meninjau kinerja profitabilitas suatu 

perusahaan. Profitabilitas menjadi ukuran penting pada perusahaan karena 

menurunnya laba yang diterima bank mempengaruhi profitabilitas yang buruk. 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil bahasan tentang Non 

Performing Loan (NPL) dikaitkan dengan kinerja profitabilitas tahun 2011 

sampai dengan tahun 2013 dan penulis mencoba menuangkannya dengan judul : 
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“TINJAUAN NON PERFORMING LOAN (NPL) TERHADAP KINERJA 

PROFITABILITAS PADA PT BPR LAMPUNG BINA SEJAHTERA 

 2011-2013.” 

 

 

1.2 Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang di atas teridentifikasi masalah bahwa NPL yang tinggi 

menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank, maka penulis 

mengemukakan permasalahan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah kredit bermasalah (non performing loan) pada PT BPR 

Lampung Bina Sejahtera 2011-2013 dalam kategori sehat? 

2. Apakah kredit bermasalah (non performing loan) berpengaruh 

terhadap kinerja profitabilitas pada PT BPR Lampung Bina 

Sejahtera 2011-2013. 

 

1.3 Tujuan  Penelitian 

1. Untuk mengetahui kredit bermasalah (non performing loan)  pada  

PT BPR Lampung Bina Sejahtera 2011-2013 dalam kategori sehat 

sesuai dengan peraturan Bank Indonesia bahwa tingkat NPL yang 

Sehat adalah  5%. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kredit bermasalah (non performing 

loan) terhadap kinerja profitabilitas pada PT BPR Lampung Bina 

Sejahtera 2011-2013. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

      Adapun manfaat  penulisan laporan akhir  ini adalah: 

1. Bagi penulis, untuk menerapkan ilmu  yang diperoleh di bangku kuliah dan 

perakteknya dilapangan . 

2. Untuk memenuhi salah  satu  syarat  guna menyelesaikan Program 

Diploma III keuangan dan perbankan. 

3. Bagi pembaca, semoga bermanfaat 

 


