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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perbankan merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran besar 

dalam membangun serta menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Menurut 

Grahadika (2014) perbankan merupakan suatu lembaga keuangan (financial 

institution) yang memiliki tugas sebagai perantara atau intermediasi keuangan 

antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang 

kekurangan dana.  Dana-dana yang terhimpun oleh bank akan digunakan sebagai 

kegiatan operasional lainnya. Perbankan yang tidak dapat menyalurkan dana 

yang dihimpun atau dana yang tidak produktif maka akan mengalami kerugian. 

Penyaluaran kredit merupakan salah satu fungsi perbankan dimana dana yang 

dihimpun berupa simpanan seperti tabungan, giro dan deposito disalurkan 

kembali kepada masyarakat dalam berbagai macam bentuk kredit. Besarnya 

dana yang disalurkan dalam bentuk kredit akan menentukan keuntungan bank 

yang diperoleh dari pendapatan bank berupa bunga.  

Masalah yang terjadi dimasyarakat yaitu kurangnya kepercayaan 

masyarakat dalam menggunakan jasa sektor perbankan dan berakibat pada 

pelemahan fungsi intermediasi perbankan. Masyarakat memilih untuk 

melakuakan penarikan dananya (rush) yang berada di bank swasta dan dialihkan 

ke bank asing dan bank BUMN yang dianggap lebih aman sehingga pemerintah 

dan Bank Indonesia menyadari pentingnya kredit bagi perekonomian nasional. 
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Penyaluran kredit oleh perbankan, terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi terutama kemampuan bank dalam menghimpun dan 

menyalurkan dana masyarakat. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi 

kegiatan kredit bank meliputi Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing 

Loan (NPL), Return On-Assets (ROA).  

Terdapat dua tugas operasional penting didalam fungsi intermediasi 

perbankan yaitu tugas dalam menghimpun dana dari masyarakat dan tugas 

mengalokasikan dana yang diperoleh menjadi berbagai bentuk instrumen 

keuangan yang akan menghasilkan keuntungan bagi pihak perbankan. Pada 

tugas pertama yaitu mengumpulkan dana berupa Dana Pihak Ketiga (DPK) yang 

merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana 

terbesar yang paling diandalkan oleh bank (Dendawijaya, 2009). Setelah DPK 

terhimpun maka akan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana seperti 

kredit modal kerja, investasi maupun konsumsi. Semakin banyak dana yang 

terhimpun oleh bank maka semakin banyak pula kesempatan perbankan untuk 

menyalurkan kembali menjadi kredit perbankan.  

Disisi lain, perusahaan perbankan akan dihadapkan pada risiko kegagalan 

kredit dimana debitur yang diberikan kredit tidak mampu membayarkan sesuai 

dengan kesepakatan awal yang disebabkan makro ekonomi atau bank specific 

factor (Espinoza & Prasad, 2010). Kondisi ini yang akan menyebabkan kerugian 

dari kedua belah pihak antara bank serta debitur. Kredit macet merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi dalam menyalurankan kredit bank diukur 

dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) yang merupakan rasio yang 
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dipergunakan dalam mengukur kemampuan bank dalam meng-cover risiko 

kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. Menurut Siamat (2005) 

menyatakan bahwa kredit macet adalah kredit yang mengalami kesulitan 

pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan karena kondisi 

diluar kemampuan debitur. Penyebab dari kredit macet tersebut disebabkan oleh 

ketidakpastian atau kelalaian debitur dalam pengelolaan dana kredit. Hal ini 

akan berpengaruh terhadap penghimpunan dana pihak kreditur yang berakibat 

dengan pemasukan bank.  

Untuk mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh kredit maka 

perusahaan perbankan menggunakan perhitungan Capital Adequacy Ratio. CAR 

merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam 

menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung 

risiko kerugian dana yang diakibatkan operasional perbankan (Ali, 2004). 

Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat 

digunakan untuk keperluan pengembangan usaha. 

 Dari beberapa penelitan sebelumnya masih terdapat ketidak kosistenan 

hasil dalam pengelolaan kredit yang disalurkan akan memepengaruhi likuiditas 

kuangan, solvabilitas dan profitabilitas dimana penelitian Greydi N. Sari (2013) 

Agus Murdianto (2012), Hersugondo (2012) yang menyatakan bahwa Capital 

Adequasy Ratio (CAR) berpengaruh secara positif signifikan terhadap Loan to 

Deposit Ratio (LDR) Sedangkan dalam penelitian dari Billy (2010), Wadonna 

Luzaty (2011) dimana Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh negatif 

terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR). Penelitian Meydianawati (2007) 
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Menyatakan bahwa ROA memiliki pengaruh positif terhadap Loan to Deposit 

Ratio (LDR) perbankan didukung dengan penelitian dari Dendawijaya (2005), 

Anjum (2012), Prayudi (2011), Hersugondo (2012). Sedangkan dalam penelitian 

Jazilatun (2012), Nugraha (2015) dimana tidak dapat pengaruh antara ROA 

terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan. Berdasarkan penelitian dari 

Roring (2013) menyatakan bahwa NPL memiliki pengaruh negatif terhadap 

kredit perbankan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rangga Bagus 

Subegti (2010) dimana Non-Performing Loan (NPL) tidak berpengaruh terhadap 

kredit perbankan.   

Dari latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk menguji Pengaruh 

Tingkat Capital Adequasy Ratio (CAR), Non-Performing Loan (NPL), Return 

on Assets (ROA) terhadap Loan to Deposit Ratio Perbankan dengan melakukan 

replikasi jurnal dari penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani dan Irene (2012) 

mengenai Pengaruh DPK, ROA. CAR. NPL dan Jumlah SBI terhadap kredit 

Perbankan. Pada penelitian ini kredit bank diproksikan dalam bentuk Loan to 

Deposit Ratio. 

 

B.  Rumusan Masalah 

1. Apakah Non-Performing Loan (NPL) berpengaruh tehadap Loan to Deposit 

Ratio di Indonesia? 

2. Apakah Capital Adequsy Ratio (CAR) berpengaruh tehadap Loan to Deposit 

Ratio Indoenesia? 
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3. Apakah Return On-Assets (ROA) Berpengaruh terhadap Loan to Deposit 

Ratio? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Menguji pengaruh Non-Performing Loan (NPL) tehadap Loan to Deposit 

Ratio. 

2. Menguji pengaruh Capital Adequsy Ratio (CAR) terhadap tehadap Loan to 

Deposit Ratio. 

3. Menguji pengaruh Returun On-Assets (ROA) terhadap Loan to Deposit Ratio. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 

mahasiswa mengenai berbagai macam faktor yang mempengaruhi Loan to 

Deposit Ratio. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi atau 

rujukan penelitian selanjutnya dan memperkuat teori sebelumnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi Mahasiswa untuk melakukan kajian di bidang perbankan 

mengenai kredit perbankan yang disajikan dalam bentuk Loan to Deposit 

Ratio bank dengan penelitian yang lebih lanjut. 

b. Manfaat bagi peneliti terkait kredit dalam Loan to Deposit Ratio 

perbankan digunakan sebagai pembanding hasil riset penelitian 

sebelumnya. 
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E. Batasan Masalah 

1. Obyek Penelitian 

Perusahaan perbankan konvensional yang listed di Bursa Efek Indonesia. 

2. Periode Pengamatan  

Rentang periode penelitian yang dipilih adalah tahun 2012-2016. 

3. Variabel  

Terdapat tiga variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

Non-Performing Loan (NPL), Capital Adequasy Ratio (CAR) dan Return 

On-Assets (ROA) serta variabel dependen penelitian ini adalah Loan to 

Deposit Ratio.
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