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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

Persaingan dalam industri perbankan kini semakin tajam, terlebih didorong oleh 

perkembangan pengetahuan masyarakat yang semakin selektif dalam memilih 

bank, yaitu bank yang dapat memberikan layanan keuangan berkualitas bagi 

bisnis dan pribadinya. Bank terbaik adalah bank yang dapat memenuhi segala 

kebutuhan finansial nasabahnya. Sementara itu, kondisi perbankan nasional 

sendiri mengalami pasang surut di dalam sejarah perkembangannya. 

 

Setelah krisis ekonomi 1997-1998, industri perbankan mengalami perubahan 

dalam jumlah bank. Jika pada 1998 jumlah bank umum mencapai 208 bank, maka 

pada Nopember 2007, jumlah bank umum turun menjadi 130 bank, yang terdiri 

dari 5 bank persero, 26 bank pembangunan daerah, 35 bank umum swasta 

nasional devisa, 36 bank umum swasta non devisa, 17 bank campuran, dan 11 

bank asing. Penurunan jumlah bank disebabkan adanya pencabutan ijin usaha dan 

merger bank (InfoBank No. 347 Edisi Pebruari 2008). 

 

Pada masa krisis ekonomi tahun 1997, sektor perbankan merupakan salah satu 

industri yang terkena dampak langsung paling parah. Selanjutnya, perbankan terus 
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mengalami masa-masa sulit di mana banyak bank yang mengalami kemunduran 

kinerja akibat terus terjadinya krisis kepercayaan dari masyarakat. 

Seiring waktu berjalan dan dengan didorong oleh kemajuan ekonomi maka sektor 

perbankan perlahan-lahan bangkit kembali. Bank pemerintah dan swasta saling 

bersaing dalam hal pelayanan dan pemenuhan kewajiban kepada nasabahnya. 

Melalui 

proses restrukturisasi perbankan pada tahun 1999, maka banyak bank yang 

melakukan program restrukturisasi operasional, merger atau akuisisi sehingga 

kinerja 

perbankan Indonesia mulai membaik. Indikator utama yang bisa dilihat adalah 

dari pertumbuhan asset perbankan yang terus meningkat. Beberapa indikator 

lainnya juga terus membaik, misalnya laba bersih meningkat, dana meningkat, 

ekspansi kredit meningkat dan tingkat kredit bermasalah menurun. 

 

Salah satu pilar agar industri perbankan mampu bertahan dalam tatanan ekonomi 

global di mana intensitas persaingan antarbank semakin tinggi adalah perbankan 

mempunyai kinerja yang baik. Penilaian kinerja sangatlah penting bagi semua 

perusahaan, termasuk perusahaan perbankan. Melalui penilaian kinerja, 

perusahaan dapat mengetahui apakah kinerja dan operasional perusahaan tersebut 

buruk atau tidak. Jika dinilai buruk maka diharapkan perusahaan dapat 

memperbaikinya. Jika kinerjanya sudah baik, diharapkan perusahaan dapat 

mempertahankan atau meningkatkan kinerja dan operasionalnya agar lebih baik. 
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Salah satu dimensi pokok kinerja perbankan adalah kinerja keuangan. Kinerja 

keuangan merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan 

termasuk 

perbankan di manapun, karena kinerja keuangan tersebut merupakan cerminan 

dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber 

dayanya. 

 

Tabel I.1 berikut menjelaskan bahwa bererapa rasio keuangan utama BPR 

Tataarta Swadaya.. 

 

Tabel I.1. Kinerja Keuangan BPR Tataarta Swadaya Tahun 2012 

 

Kinerja Keuangan  BPR Tataarta Swadaya 
ROA (%) 2010 2.17 

2011 2.36 

2012 2.44 

BOPO (OE/OI) (%) 2010 88.31 

2011 82.53 

2012 81.85 
LDR (%) 2010 73.27 

2011 60.03 

2012 67.18 
NPM (%) 2010 5.24 

2011 5.67 

2012 5.43 
Sumber: Statistik Perbankan Lampung 2013 

 

Jika memperhatikan Tabel 1.1 terlihat kinerja keuangan beberapa rasio cenderug 

fluktuatif. Hal ini perlu diperhatikan pihak BPR agar dapat memberikan layanan 

yang baik kepada para nasabahnya. 
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Salah satu masalah ekonomi penting yang dihadapi bangsa Indonesia dalam 

beberapa tahun terakhir adalah kelebihan likuiditas dalam perekonomian. Akibat 

ekses likuiditas tersebut, maka penempatan dana di Sertifikat Bank Indonesia 

(SBI), umumnya semakin bertambah. Berdasarkan data yang dirilis oleh Bank 

Indonesia (BI), total SBI per 17 Januari 2011 mengalami peningkatan dari kisaran 

Rp 200 triliun tahun lalu menjadi Rp 312,79 triliun tahun ini. Proporsinya, 

kepemilikan asing yang mencapai Rp 28,94 triliun atau sekitar 9,25 persen dari 

total keseluruhan. 

 

Masalah ini terbilang cukup serius mengingat dampak utama yang 

ditimbulkannya antara lain minimnya kucuran dana bagi sektor riil akibat uang 

hanya berputar di pasar keuangan dan rentannya perekonomian dalam negeri 

terhadap isu-isu eksternal. Sebagai contoh, gejolak yang memukul pasar saham 

domestik pada tahun 1997. Belum lagi biaya yang tidak sedikit yang harus 

dikeluarkan bank sentral. 

 

Menurut Direktur Biro Riset InfoBank, Supriyanto, yang membuat kinerja 

keuangan perbankan menurun adalah penurunan suku bunga Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI). Selama ini, ekses likuiditas perbankan lebih banyak ditanamkan 

ke SBI sehingga penurunan suku bunga SBI akan memukul balik pendapatan 

bunga perbankan. Belum adanya perubahan paradigma menjadi bank leads the 

development. Ini mencerminkan belum adanya keberanian kalangan perbankan 

mengambil risiko dan rendahnya analisis bisnis terhadap potensi berkembangnya 

di suatu daerah. 
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Sementara menurut Edijoelianto (2007) masih rendahnya Rasio LDR (Loan to 

Deposit Ratio) bank swasta nasional dibanding bank BUMN, akibat trauma 

dengan kejadian penutupan dan tidak solvabelnya bank-bank devisa pasca pakto 

1988 sehingga berakibat dibekukan izin operasional bank devisa tersebut. Sejak 

terimbas krisis finansial pada pertengahan tahun 1997, perbankan memang 

terkesan trauma. Bank lebih senang menanamkan dananya dalam instrumen yang 

aman, seperti Surat 

Utang Negara (SUN), atau Sertifikat Bank Indonesia (SBI). 

 

Adapun perkembangan kredit bermasalah bank selama tahun 2011 secara nasional 

mengalami penurunan dibanding Desember 2010 yakni dari 6,07% menjadi 

5,17% (Info Bank No. 346, Januari 2012). Walaupun mengalami penurunan, hal 

ini masih tetap menunjukkan bahwa perbankan nasional masih dihinggapi kredit 

bermasalah yang cukup tinggi karena berada sedikit di atas batas maksimal yang 

ditentukan oleh Bank Indonesia yakni 5%. 

 

Ekonom Bisnis Indonesia, Rokhim (2007) mengungkapkan bahwa kinerja 

perbankan dari sisi tuntutan regulasi dan kinerja keuangan periode 2011 

menunjukkan hasil baik, namun kinerja tersebut belum mencerminkan kinerja 

yang seharusnya dicapai. Karenanya perlu dilakukan penilaian atas tingkat 

efisiensi bank untuk melihat apakah bank telah menjalankan usahanya dengan 

maksimal atau meminimalkan penggunaan sumber dayanya untuk menghasilkan 

output yang ada. 
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Perbankan nasional mampu mencetak Net Interest Margin tinggi, tetapi tidak 

efisien 

dalam menjalankan usahanya. Ketidakefisienan tercermin dari rasio beban 

operasional (OE/OI) sebesar 73,90% sehingga ditengarai menjadi kendala 

penurunan 

suku bunga kredit (InfoBank No. 343, Oktober 2012). Besarnya laba perbankan 

yang dicapai bukan karena kerja keras pengelola bank, tetapi lebih banyak 

dipengaruhi kebijakan penurunan suku bunga oleh BI, subsidi keuangan negara 

dan ketidakadilan pengelola bank dalam menetapkan suku bunga kredit. Ini 

terlihat ketika suku bunga SBI turun, net interest margin justru meningkat. Ini 

berarti suku bunga kredit yang seharusnya sudah turun secara signifikan dibiarkan 

tinggi oleh perbankan. Banking Efficiency Award Bisnis Indonesia 2011 

melakukan penilaian per kategori bank, diantaranya Bank BUMN (5 bank) dengan 

nilai rata-rata 0,801; Bank BPD (26 bank) dengan nilai rata-rata 0,727; Bank 

Swasta Nasional (71 bank) dengan nilai rata-rata 0,679; Bank Devisa (35 bank) 

dengan nilai rata-rata 0,732. Bank non Devisa (36 bank) dengan nilai rata-rata 

0,628; Bank campuran (17 bank) dengan nilai rata-rata 0,750. 

 

I.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut: 

Apakah kinerja keuangan yang diukur dari Return on Assets (ROA), 

Return on Equity (ROE), Operations Expenses/Operations Income 
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(OE/OI), Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Net Profit Margin (NPM) 

mempengaruhi laba BPR Tataarta Swadaya? 

 

I.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

Kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat Tataarta Swadaya  yang diukur 

dari Return on Assets (ROA), Operations Expenses/Operations Income 

(OE/OI), Loan to Deposit Ratio (LDR).  

 

I.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: 

1. Untuk kalangan perbankan sebagai pertimbangan atas kekuatan ataupun 

kelemahan yang terdapat dalam kinerja keuangan BPR Tataarta Swadaya. 

2. Untuk memberikan wawasan tambahan bagi peneliti dalam melatih diri 

berfikir secara ilmiah di bidang Manajemen Keuangan khususnya yang 

berkaitan dengan kinerja keuangan perbankan.  

 

I.5. Kerangka Pemikiran 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, bank merupakan 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. 

 

Jenis-jenis bank dibagi ke dalam dua macam dilihat dari statusnya: 
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1. Bank Devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar 

negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, 

misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travellers cheque, 

pembukaan dan pembayaran Letter of Credit (L/C) dan transaksi luar 

negeri lainnya. 

2. Bank Non Devisa, merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk 

melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat 

melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa, di mana transaksi yang 

dilakukan masih dalam batas-batas suatu negara (Kasmir, 2002).  

 

Sumber dana bank terbagi atas tiga yakni dari para pemilik, dari cadangan (laba 

yang ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, cadangan revaluasi aktiva tetap, 

penyisihan penghapusan aktiva produktif), sumber dana pihak ketiga (giro, 

deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan rekening kreditur umum), antarbank 

pasiva (inter bank call money market, surat berharga pasar uang, pembiayaan 

bersama likuiditas dari bank indonesia, credit line dari koresponden bank), 

sumber pembelanjaan intensif dan pasar modal (Muljono, 1996). 

 

Zulverdi et.al (2006) menyatakan bahwa: As intermediary institutions, banks 

collect fund from surplus spending units with a certain cost and distribute it to 

deficit spending units by imposing a certain interestrate as bank.s earning. 

Solomon (1983) dalam Jones and Verhoef (2006) juga menyatakan bahwa: 

banking functions can be divided into two categories as financial intermediaries 

and as money creators. 
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Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada periode 

tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana 

yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan 

profitabilitas bank Mengukur kinerja keuangan bank dapat menggunakan hasil 

perhitungan rasio keuangan perbankan. Rasio-rasio keuangan tersebut sebagai 

berikut (Riyadi, 2006): 

1. Rasio Profitabilitas. 

2. Cost Efficiency Ratio menunjukkan tingkat efisiensi kinerja suatu bank. 

3. Net Interest Margin. 

4. Biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) atau OE/OI. 

5. Government Bond Trading (GBTR). 

6. Rasio Perbaikan Asset yang terdiri dari Non Performing Loan Gross dan 

Non Performing Loan Net. 

7. Rasio Kehati-hatian. 

8. Loan to Deposit Ratio. 

 

Penelitian ini menggunakan ada dua jenis rasio keuangan yang dipergunakan, 

yaitu rasio rentabilitas dan rasio likuiditas. Analisis rasio rentabilitas adalah alat 

untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang 

dicapai oleh bank yang bersangkutan. Bagian dari rasio rentabilitas adalah 

pengembalian aset, pengembalian ekuitas, marjin bunga bersih, dan biaya 

operasional terhadap pendapatan operasional (Margaretha, 2007). 
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Rasio likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Loan to Deposit Ratio 

(LDR). Angka standar rasio LDR yang disepakati adalah antara 85% sampai 

dengan 110%. Jika lebih rendah dari 85%, maka bank tersebut dinilai memiliki 

dana yang menganggur yang besar, sedangkan lebih besar dari 110%, maka risiko 

likuiditas yang akan dihadapi sangat besar (Manurung dkk., 2004). Dari uraian 

tersebut, kerangka piker dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Model Penelitian  
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I.6. Hipotesis 

Dari rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka pemikiran maka hipotesis 

penelitian adalah sebagai berikut: 

 Return on Assets (ROA), Operations Expenses/Operations Income (OE/OI), 

Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank Perkreditan Rakyat Tataarta Swadaya  masih 

dalam kreteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia 


