
 

 

 

II. LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Bank dan Produk Bank 

2.1.1 Pengertian Bank 

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

disalurkan dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup orang banyak.(Kasmir, 2001). 

Bank juga merupakan suatu lembaga yang cukup spesifik yang berbeda dengan 

jenis-jenis unit usaha lainnya. Ciri khas tersebut terletak pada sumber dananya 

yang sebagian besar berasal dari dana masyarakat dan hanya sebagian kecil yang 

berasal dari modal sendiri.  

 

Berdasarkan Undang – Undang RI No 10 tahun 1998 tentang perbankan,  jenis- 

jenis bank dapat dibedakan berdasarkan jenisnya,kepemilikannya,bentuk 

hukum,kegiatan usahanya, sistem pembayaran jasa, sedangkan dilihat dari segi 

jenisnya jenis- jenis bank ialah : 

1. Bank Umum 

Bank umum adalah  menjalankan kegiatan secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syariah. lembaga keuangan uang menawarkan berbagai 

layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti 

menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, 
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memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli 

valuta asing / valas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima 

penitipan barang berharga, dan lain sebagainya. 

2. BPR ( Bank Perkreditan Rakyat ) 

BPR adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha 

mikro, kecil dan menengah. Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan 

tempat masyarakat yang membutuhkan. BPR sudah ada sejak jaman sebelum 

kemerdekaan yang dikenal dengan sebutan Lumbung Desa, Bank Desa, Bank 

Tani dan Bank Dagang Desa atau Bank Pasar. BPR merupakan lembaga 

perbankan resmi yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 

tentang Perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 

10 tahun 1998.  

 

2.1.2 Produk Bank 

A. Giro 

Adalah  dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank yang 

penarikannya dalam setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, 

sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. 

B. Deposito  

Adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan 

perjanjian antara pemilik dana dengan bank yang bersangkutan. 
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C. Tabungan 

Adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang 

disepakati dan tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat 

lainnya. 

D. Kredit  

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam-meminjam antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi hutangnya dengan jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga. 

 

2.2  Kredit Bermasalah (Non Performing Loan) 

Pemberian kredit tanpa analisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. 

Nasabah dalam hal ini ada kalanya memberikan data-data fiktif, sehingga 

mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak, akan tetapi tetap diberikan. 

Kemudian apabila salah menganalisa, maka kredit yang disalurkan yang 

sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan berakibat sulit untuk ditagih 

atau macet. Faktor salah analisis, ketidakjujuran dari debitur merupakan penyebab 

kredit bermasalah yang bisa dikendalikan sehingga masih bisa diperbaiki dengan 

melakukan analisis yang lebih ketat terhadap debitur dan peningkatan kinerja 

pihak perbankan dalam melakukan analisis. Penyebab lainnya mungkin 

disebabkan bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah, 

misalnya kebanjiran atau gempa.  
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2.2.1 Pengertian Kredit bermasalah (Non Performing Loan) 

Salah satu resiko yang dihadapi oleh bank adalah resiko tidak terbayarnya kredit 

yang telah diberikan kepada debitur atau disebut dengan resiko kredit. Menurut 

Dahlan Siamat (2004:92) resiko kredit merupakan : 

“suatu resiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan 

jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka 

waktu yang telah ditetapkan atau dijadwalkan.”  

 

Resiko kredit di dalamnya termasuk non performing loan. Non performing loan 

(NPL) adalah kredit yang bermasalah di mana debitur tidak dapat memenuhi 

pembayaran tunggakan peminjaman dan bunga dalam jangka waktu yang telah 

disepakati dalam perjanjian.  

Hal ini juga dijelaskan dalam Standar Akuntansi Keuangan No. 31 (revisi 2000) 

yang menyebutkan bahwa :  

“kredit non performing pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran 

angsuran pokok/atau bunganya telah lewat sembilan puluh hari atau lebih setelah 

jatuh tempo atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat 

diragukan.”  

 

Menurut Dahlan Siamat (2001:174) menjelaskan kredit bemasalah sebagai 

berikut: 

”Kredit bermasalah/problem loan dapat diartikan sebagai pinjaman yang 

mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena 

faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur.”  
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 NPL =  kredit kurang lancar + kredit diragukan + kredit macet      

                               x 100% 

       Total kredit yang diberikan 
 

Kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi di mana persetujuan 

pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau 

mengalami kerugian potensial. Perlu diketahui bahwa menganggap kredit 

bermasalah selalu dikarenakan kesalahan nasabah merupakan hal yang salah. 

Kredit bermasalah menjadi bermasalah dapat dikarenakan kredit bermasalah dapat 

dikarenakan oleh berbagai hal yang berasal dari nasabah, dari kondisi internal dan 

pemberi kredit. 

 

Yang termasuk ke dalam non performing loan adalah kredit kurang lancar, kredit 

diragukan dan kredit macet. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 

3/30/DPNP Tanggal 14 Desember 2001, NPL dapat dihitung dengan rumus : 

 

 

 

Peningkatan NPL dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan masalah bagi 

kesehatan bank, oleh karena itu bank dituntut untuk selalu menjaga kredit tidak 

dalam posisi NPL yang tinggi. 

Agar dapat menentukan tingkat wajar atau sehat maka ditentukan ukuran standar 

yang tepat untuk NPL. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia bahwa tingkat NPL 

yang Sehat adalah  5%. 

 

2.2.2 Kolektibilitas Kredit Bermasalah 

Kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan yang dibuat Bank Indonesia, sebagai 

berikut : 
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1. Kredit Lancar 

Kredit lancar adalah kredit yang tidak mengalami penundaan 

pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga. 

2. Kredit Kurang Lancar 

Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran 

bunganya telah mengalami penundaan selama 3 bulan dari waktu yang 

diperjanjikan. 

3. Kredit Diragukan 

Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran 

bunganya telah mengalami penundaan selama 6 bulan atau dua kali dari 

jadwal yang telah diperjanjikan. 

4. Kredit Macet 

Yaitu kredit yang pengembalian pokok dan pembayaran bunganya telah 

mengalami penundaan lebih dari 1 tahun sejak jatuh tempo memuat jadwal 

yang telah diperjanjikan. 

 

Berdasarkan keempat kategori di atas, kolektibilitas kredit bermasalah yaitu 2, 3. 

dan 4 (kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet). 

 

2.2.3 Penyebab Kredit Bermasalah (non performing loan) 

Jika kredit bermasalah tidak ditangani dengan baik, maka kredit bermasalah 

merupakan sumber kerugian yang sangat potensial bagi bank. Karena itu 

diperlukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan. Peranan sektor 

perbankan adalah menjembati dua kelompok kepentingan masyarakat, yaitu antara 
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kepentingan masyarakat pemilik dana (surplus spending units) dengan masyarakat 

yang membutuhkan dana (deficit spending units). 

 

Kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi di mana persetujuan 

pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau 

mengalami kerugian yang potensial. 

 

Perlu diketahui bahwa menganggap kredit bermasalah selalu dikarenakan 

kesalahan nasabah merupakan hal yang salah. Kredit berkembang menjadi 

bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai hal yang berasal dari nasabah, dari 

kondisi internal dan pemberi kredit. 

Adapun beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah 

menurut Veithzal Rifai (2006:478) adalah berikut : 

a. Karena Kesalahan Bank 

1. Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah 

2. Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan 

penggunaan kredit dan sumber pembayaran kembali 

3. Kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan calon nasabah 

4. Kurang lengkap mencantumkan syarat-syarat 

5. Pemberian kelonggarabn yang terlalu banyak 

6. Tidak punya kebijakan perkreditan yang sehat 

b. Karena Kesalahan Nasabah 

1. Nasabah tidak kompeten 

2. Nasabah kurang pengalaman 
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3. Nasabah tidak jujur 

4. Nasabah serakah 

 

c. Faktor Eksternal 

1. Kondisi perekonomian 

2. Bencana alam 

3. Perubahan peraturan. 

 

2.2.4 Gejala Dini Timbulnya Kredit bermasalah 

Jika bank tidak mau rugi karena kredit yang diberikan menjadi bermasalah, bank 

harus dapat mengidentifikasi gejala-gejala dininya sehingga dapat segera 

mengambil langkah penanganan sebelum masalahnya menjadi semakin parah.  

 

Menurut Veithzal Rifai (2006 : 480) menyebutkan bahwa gejala dini kredit 

bermasalah adalah sebagai berikut : 

a. Ada tunggakan 

b. Mengajukan perpanjangan 

c. Kondisi keuangan menurun 

d. Laporan keuangan terlambat atau yang tadinya selalu diaudit akuntan 

menjadi tidak. 

e. Hubungan semakinrenggang, menghindar setiap kali dihubungi 

f. Penurunan nilai/hilangnya jaminan 

g. Penggunaan kredit tidak sesuai rencana. 
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2.2.5 Dampak Kredit Bermasalah (Non Performing loan) 

Menurut As. Mahmoedin (2002:111) dapat disimpulkan bahwa bagi kredit 

bermasalah ini akan berdampak pada daya tahan perusahaan antara lain likuiditas, 

rentabilitas, profitabilitas, bonafiditas, tingkat kesehatan bank dan modal kerja. 

Dampak-dampak tersebut dapat disimpukan sebagai berikut : 

 

1. Likuiditas 

Likuiditas merupakan hal yang paling penting bagi perusahaan karena 

berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya. Jika utang atau kewajiban meningkat, maka bank perlu 

mengusahakan meningkatnya sisi aktiva lancar. Jika kredit yang jtoh 

tempo atau mulai diwajibkan membayar angsuran, namun tidak mampu 

mengangsur, karena kredit tidak lancar atau bermasalah, maka bank 

teramcam tidak likuid. 

2. Solvabilitas 

Solvabilitas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka 

panjangnya atau kemampuan membayar suatu bank apabila bank tersebut 

dilikuidasi. Adanya kredit bermasalah dapat menimbulkan kerugian bagi 

bank. Jika kerugian tersebut besar, bank akan mengalami kerugian besar 

pula, sehingga bukan tidak mungkin mengalami likuidasi. 

3. Rentabilitas 

Rentabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan 

berupa bunga kredit atau perbandingan antara laba usaha dengan modal 

sendiri ditambah modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba 
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yang dinyatakan dalam presentase. Jika kredit lancar dan tidak ada 

masalah, maka bank akan memperoleh penghasilan bunga dengan lancar 

pula. 

4. Profitabillitas 

Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Hal 

ini terlihat pada perhitungan tingkat produktifitasnya. 

5. Bonafiditas 

Bonafiditas adalah kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada suatu 

bank. Hal ini bukanlah masalah yang mudah, karena ini menyangkut citra. 

Adanya kredit bermasalah dapat merusak citra bank. 

6.  Tingkat Kesehatan Bank 

Bank yang dilanda kredit bermasalah bisa menurunkan tingkat 

kesehatannya, dan pada gilirannya bank dapat dikenakan sanksi, bahkan 

bisa menghadapi likuidasi. 

7. Modal Bank 

Besar kecilnya ekspansi usaha bank sngat ditentukan dengan 

perkembangan kredit. Jika kredit tidak tumbuh dengan baik, maka bank 

juga tidak dapat berkembang dengan baik. 

  

 

2.2.6 Penyelamatan Kredit Bermasalah (Non Performing loan) 

 Dalam usaha mengatasi timbulnya kredit bermasalah, menurut Lukman 

Dendawijaya (2005:83) pihak bank dapat melakukan beberapa tindakan 

penyelamatan yaitu : 
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1. Penjadwalan ulang (Rescheduling) 

2. Persyaratan ulang (Reconditioning) 

3. Penataan ulang (Restructuring) 

4. Eksekusi barang jaminan 

Tindakan penyelamatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Rescheduling 

Rescheduling adalah penjadwalan kembali sebagian atau seluruh 

kewajiban debitur.  

2. Reconditioning 

Reconditioning adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat 

kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka 

waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut 

perubahan maksimum saldo kredit. 

3. Restructuring 

Restructuring adalah usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus 

dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang 

mendasari pemberian kredit. 

4. Eksekusi barang jaminan 

Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka 

pelunasan utang. 
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2.3 Profitabilitas 

2.3.1 Pengertian Profitabilitas 

S. Munawir (2004:33) mengemukakan bahwa : 

”Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

selama periode tertentu”.  

 

Sedangkan menurut As. Mahmoedin (2002: 20) menyatakan bahwa : 

”Profitabilitas ialah kemampuan suatu bank untuk mendapatkan keuntungan.” 

 

Dalam dunia perbankan pendapatan dapat diperoleh dari kredit yang disalurkan. 

Setiap kredit yang disalurkan kepada nasabah, maka nasabah harus 

mengembalikan kredit tersebut sesuai dengan kesepakatan antara pihak nasabah 

dengan bank. Semakin besar kredit yang disalurkan maka pendapatan yang akan 

diperoleh akan semakin besar pula yang tentunya harus disertai dengan 

pengawasan yang berkesinambungan terhadap kredit tersebut jangan sampai 

terjadi kredit bermasalah, karena dengan kredit bermasalah akan menimbulkan 

penurunan pendapatan, dikarenakan nasabah tidak bisa mengembalikan kredit 

yang dipinjamnya. 

 

Kommaruddin (2001:30) mengemukakan bahwa :  

”Rasio profitabilitas adalah kesanggupan bank untuk memperoleh laba 

berdasarkan investasi yang dilakukannya.” 
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2.3.2 Analisis Tingkat Profitabilitas 

Menurut Lukman Dendawijaya (2005:118) ”Analisis tingkat profitabilitas bank 

adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efesiensi usaha dan 

profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan”. 

 

”Analisis tingkat profitabilitas suatu bank menurut Lukman Dendawijaya 

(2008:118) sebagai berikut : 

1. Return On Asets (ROA)  

2. Return On Equity (ROE) 

3. Net Profit Margin (NPM) 

 

Return On Asets (ROA) Menurut Almilia dan Herdiningtyas (2005) “Rasio ini 

digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh 

keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total aset bank 

yang bersangkutan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan 

yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah 

semakin kecil. 

 

Return on Equity (ROE) Menurut Keputusan Bank Indonesia (SK Dir BI 

No.30/11/Kep/Dir Tanggal 30 April 1997). Rasio ini digunakan untuk mengukur 

kinerja manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk enghasilkan 

laba setelah pajak. Sedangkan menurut Kasmir (2012:328) ROE merupakan rasio 

untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola capital yang ada 

untuk mendapatkan net income.  
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 Net Profit Margin (NPM) menurut Dendawijaya (2009;120) adalah rasio yang 

menggambarkan tingkat keuntungan (laba) yang diperoleh bank dibandingkan 

dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya.  

 

Net Interest Margin (NIM) adalah bagian dari ukuran Profitabilitas Menurut 

Almilia dan Herdiningtyas (2005) “Net Interest Margin (NIM) merupakan rasio 

yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva 

produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga 

bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga. Semakin besar 

rasio ini maka meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang 

dikelola bank sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin 

kecil.” 

 

2.4 Pengaruh Kredit bermasalah (non performing loan) terhadap 

Profitabilitas  

Kredit adalah sumber pendapatan utama bagi bank, kinerja bank yang baik 

ditandai dengan lancarnya penyaluran kredit perbankan kepada masyarakat. 

Tetapi tingginya penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank akan memberikan 

resiko yang tinggi pula bagi bank yaitu akan terjadinya kredit bermasalah dan 

NPL akan tinggi.  

 

Jika debitur tidak dapat membayar kembali pinjaman kredit maka akan 

menimbulkan resiko kredit bermasalah atau non performing loan. Tingginya rasio 

NPL yang dimiliki oleh bank akan berpengaruh terhadap nilai asset bank dan 
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kemampuan bank dalam menghasilkan laba, hal itu akan berdampak pada nilai 

profitabilitas bank itu sendiri. Lukman Dendawijaya (2005:83) mengemukakan 

bahwa akibat dari timbulnya kredit bermasalah dapat berupa : 

Dengan adanya kredit bermasalah bank akan kehilangan kesempatan untuk 

memperoleh pendapatan dari kredit yang diberikannya, sehingga mengurangi 

perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi bank. 

 

As. Mahmoedin (2002: 20) pun mengatakan bahwa : 

”jika terjadi kredit bermasalah yang mengarah kepada kredit macet dan 

merugikan, maka tingkat profitabilitas pasti terganggu.” 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Non Performing Loan 

mempengaruhi profitabilitas bank. Sehingga jika terjadi kredit bermasalah (Non 

Prforming Loan) di mana debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman maka hal 

ini dapat mengganggu kelancaran kegiatan usaha bank tersebut. 

 


