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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sektor perbankan memainkan peran penting dalam menumbuhkan 

perekonomian. Melalui sebuah bank dapat dihimpun dana dari masyarakat 

dalam berbagai bentuk simpanan selanjutnya dari dana yang telah terhimpun 

tersebut, oleh bank disalurkan kembali dalam bentuk pemberian kredit kepada 

sektor bisnis atau pihak lain yang membutuhkan. Semakin berkembang 

kehidupan masyarakat dan transaksi-transaksi perekonomian suatu negara, 

maka akan membutuhkan pula peningkatan peran sektor perbankan melalu 

perkembangan produk-produk dan jasanya. Dan Profitabilitas ini dijadikan 

sebagai ukuran untuk menilai kemampuan bank didalam menghasilkan laba 

dan rasio ini diharapkan dapat mewakili penilaian dalam menjalankan 

usahanya. 

Bank selain menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya 

kembali kepada masyarakat berupa kredit, bank tersebut juga dituntut untuk 

menjaga kondisi kesehatan bank tersebut dimana dalam penilaian 

kesehatannya, bank indonesia melakukan pendekatan kualitatif atas 

perkembangan suatu bank. Perkembangan kualitatif yang dimaksud tersebut 

adalah dengan melakukan penilaian terhadap faktor-faktor permodalan, 

kualitas aktiva produktif, dan likuiditas. 



2 
 

 

Fungsi intermediasi perbankan juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi 

makro dianaranya , tingkat bunga, inflasi, dan fluktuasi nilai tukar. BI Rate 

juga merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengerahuhi 

probabilitas suatu bank. 

Salah satu indikator kinerja perbankan dapat dilihat dari penyaluran 

kredit. Membaiknya kondisi perekonomian mendorong meningkatnya 

permintaan kredit dan dari masyarakat dan penawaran kredit pada perbankan. 

Menurut data BI, jumlah kredit yang disalurkan perbankan pada tahun 2012 

mencapai Rp 2.775 triliun atau meningkat 16,73 persen dari tahun 2011. 

Selama 2006-2012 penyaluran kredit tumbuh rata-rata sebesar 22,18 persen 

per tahun.perkembangan jumlah kredit yang disalurkan perbankan dapat 

dilihat pada Gambar 1.1 

Gambar 1.1. perkembangan jumlah kredit yang Disalurkan perbankan, 

2008-2012 (Rp triliun) 

Sumber : Diolah dari BI (2012) 
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Disamping itu, laba perbankan juga mengalami peningkatan. Selama 

tahun 2012, perbankan mampu membukukan laba bersih sebesar Rp 92,8 

triliun atau meningkat 23,7 persen dibandingkan dengan tahun 2011 yang 

tercatat sebesar Rp 75,1 triliun. Di sini kita bisa melihat bahwa ekspansi 

kredit perbankan berperan besar dalam menjaga tren positif peningkatan laba 

operasional. 

Gairah penyaluran kredit tidak hanya dinikmati oleh bank-bank 

umum. Pemain lain di industri perbankan yang cukup aktif dalam 

menyalurkan kredit adalah BPR. Kontribusi kredit BPR terhadap total 

penyaluran kredit perbankan mengalami tren yang meningkat dari tahun 2005 

hingga tahun 2012. Jumlah kredit yang disalurkan BPR hingga akhir 2012 

tercatat Rp 48,9 triliun. 

Kredit yang disalurkan BPR lebih banyak ditunjukkan untuk Usaha 

Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM). Jika dilihat berdasarkan tujuannya, 

penyaluran kredit untuk modal kerja dan konsumsi yang besar terhadap total 

kredit untuk modal kerja dan konsumsi memiliki kontribusi yang besar 

terhadap total kredit yaitu 47,59 persen dan 46,66 persen. Pada tahun 2012 

penyaluran kredit konsumsi mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan 

tahun 2011, dengan pertumbuhan yang mencapai 26,79 persen, kemudian 

diikuti oleh kredit investasi sebesar 22,56persen, dan kredit modal kerja 

sebesar 16,48 persen. 
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Tabel 1.1. Nilai Kredit Bank Perkeriditan Rakyat Berdasarkan Jenis 

Penggunaan (Rp Milyar) 

Jenis 

Penggunaan 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total Modal 

Kerja 

8.630 9.494 10.776 13.007 14.169 16.790 19.557 22.732 

Total Investasi 572 902 1.379 1.846 1.571 1.929 2.364 2.787 

Total 

Konsumsi 

5.452 6.553 8.386 10.619 12.261 15.126 19.178 23.376 

Total 14.654 16.948 20.540 25.472 28.001 33.844 41.100 48.895 
Sumber : Bank Indonesia (2012) 

Perkembangan BPR tergolong sangat pesat. Selama tahun 2012, 

perkembangan BPR ditinjau dari sisi kelembagaan masih cukup solid. Hal ini 

dapat dilihat dari adanya kenaikan jaringan kantor cabang BPR dari 4.172 

kantor di tahun 2011 menjadi 4.425 di tahun 2012 atau tumbuh besar 6,06 

persen meskipun mengalami peningkatan jangkauan pelayanan, jumlah BPR 

mengalami penurunan sebanyak 16 BPR dibandingkan posisi tahun 

sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain karena pencabutan izin usaha dan 

marger atau konsolidasi 

Dari sisi skala usaha, kinerja BPR di tahun 2012 mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan tahun 2011. Hal ini dapat dilihat dari 

pertumbuhan aset yang meningkat sebesar 20,14persen dari Rp 56,1 triliun 

meningkat menjadi Rp67,4 triliun. Pertumbuhan aset tersebut tersebut juga 

diikuti dengan peningkatan kinerja BPR dari sisi pendanaan dan pembiayaan. 

Dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun BPR pada tahun 2012 tumbuh 

sebesar 17,46 persen dibandingkan tahun 2011, sehingga nilai nominal kredit 

pada tahun 2012 mencapai Rp44,87 triliun. Sementara itu, pertumbuhan 
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kredit pada tahun 2012 meningkat sebesar 21,46 persen dibandingkan tahun 

2011, sehingga nilai nominal kredit pada tahun 2012 mencapai Rp49,8 triliun. 

Peningkatan kinerja BPR diiringi oleh menguatnya permodalan pada 

tahun 2012, modal yang dosetor meningkat 16 persen dari Rp4,75 triliun 

menjadi Rp5,51 triliun dibandingkan tahun 2011. Hal tersebut menyebabkan 

modal inti naik sebesar 17,10 persen dari 6,45 triliun menjadi 7,55 triliun 

pada periode yang sama. Penguatan permodalaan ini berdampak pada 

penguatan daya saing BPR, terutama kemampuan pembiayaan terhadap 

sektor Usaha Mikro dan Kecil dan Menengah (UMKM). 

Seiring dengan meningkatnya kredit dan DPK, pada tahun 2012 BPR 

mampu meningkatkan LDR pada level 81,11 persen. Kinerja BPR juga 

ditunjukan dengan perbaikan pada kualitas kredit yang diindikasikan oleh 

penurunan NPL, di mana pada tahun 2012 nilai NPL BPR  adalah 3,25 

persen, membaik dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 4,34 persen. 

Aspek Profitabilitas industri BPR masih cukup menjajikan dan 

efisiensi yang terus meningkat. ROA BPR berada pada tahun 2012 berada 

pada level 3,32 persen. Sementara dari sisi nilai investasi, pada tahun 2012 

nilai ROE berada pada level 29,46 persen. Pada aspek yang lain, yaitu aspek 

efisiensi, industri BPR mampu meningkatkan tingkat efisiensi yang cukup 

segnifikan. Indikator efisiensi yang ditujukkan oleh rasio BOPO semakin 

membaik pada level 77,77 persen pada tahun 2012, menurun dibandingkan 
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tahun sebelumnya yang mencapai 79,47 persen. Kinerja BPR pada tahun 

2011 dan 2012 dapat dilihat pada Tabel 1.3. 

Tabel 1.2. Indikator Kinerja BPR Nasional, 2011-2012 

Indikator Utama 2011 2012 Pertumbuhan 

Selisih persen 

Jumlah BPR  1.669 1.653 -16 -0,96 

Total Aset (Rp triliun) 56,1 67,40 11,3 20,14 

DPK (Rp triliun) 38,20 44,87 6,67 17,46 

Kredit (Rp triliun) 41 49,80 8,8 21,46 

Capital Adequancy Ratio  28,68 27,55 -1,13 -3,94 

Non Performing Loans (persen) 4,34 3,25 -1,09 -25,11 

Return On Assets (persen) 3,32 3,46 0,14 4,22 

BOPO (persen) 79,49 77,77 -1,7 -2,14 

LDR (persen) 78,54 81,11 2,57 3,25 
Sumber : Diolah dari BI (2012) 

Kesehatan atau kondisi keuangan dan nonkeuangan bank merupakan 

kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, masyarakat pengguna jasa 

bank maupun bank indonesia selaku otoritas pengawasan bank. Kondisi BPR 

tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait tersebut untuk 

mengevaluasi kinerja BPR dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. 

Kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen resiko. 

Berdasarkan uraian di atas maka penilitian ini saya ingin mengangkat judul 

“Faktor-faktor yang mempengaruhi Profitabilitas PD.BPR Karya Remaja 

Kabupaten Indramayu” 
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B. Batasan Penelitian 

Penulis membatasi pembahasan masalah pada Faktor-faktor yang 

mempengaruhi Profitabilitas PD.BPR Karya Remaja Kabupaten Indramayu, 

yang meliputi beberapa faktor yaitu : 

1. Tingkat Profitabilitas PD BPR Karya Remaja Kabupaten Indramayu 

dinilai dari aspek Modal/Capital Adequancy Ratio (CAR)  

2. Tingkat Profitabilitas PD BPR Karya Remaja Kabupaten Indramayu 

dinilai dari aspek Kredit 

3. Tingkat Profitabilitas PD BPR Karya Remaja Kabupaten Indramayu 

dinilai dari aspek Suku Bunga 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Apakah variabel Capital Adequancy Ratio (CAR) mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap Profitabilitas PD BPR Karya Remaja Kabupaten 

Indramayu? 

2. Apakah variabel Kredit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

Profitabilitas PD BPR Karya Remaja Kabupaten Indramayu ? 

3. Apakah variabel Suku Bunga mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap Profitabilitas PD BPR Karya Remaja Kabupaten Indramayu ? 
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D. Tujuan Penelitian 

Untuk memberikan arah dan pedoman dalam penelitian, maka 

diperlukan rumusan tujuan penelitian agar penelitian agar penelitian tidak 

menyimpang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh antara variabel Capital Adequancy Ratio 

(CAR)/Modal terhadap Profitabilitas PD BPR Karya Remaja Kabupaten 

Indramayu. 

2. Untuk mengetahui pengaruh antara variabel Perkembangan Kredit 

terhadap Profitabilitas PD BPR Karya Remaja Kabupaten Indramayu. 

3. Untuk mengetahui pengaruh antara variabel Suku Bunga terhadap 

Profitabilitas PD BPR Karya Remaja Kabupaten Indramayu. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun Tujuan melakukan penelitian ini adalah :  

1. Bagi Mahasiswa : penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

ilmu pengetahuan khususnya di bidang perbankan. 

2. Bagi penulis : penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan 

mengenai pengaruh Modal/Capital Adequancy Ratio (CAR), 

Perkembangan Kredit dan BI Rate terhadap Profitabilitas PD BPR Karya 

Remaja Kabupaten Indramayu. 

3. Bagi PD BPR Karya Remaja Kabupaten Indramayu : Penelitian ini dapat 

berguna untuk pengambilan keputusan dalam penentuan strategi usaha di 

masa yang akan datang. 
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4. Bagi UMY : dapat menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan 

UMY serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembacanya 

khususnya mahasiswa Program Studi Ilmu Ekonomi yang akan meniliti 

masalah yang sama. 

5. Bagi pihak lain : dapat memberikan informasi atau referensi bagi pihak 

yang berkepentingan dan berminat dalam melaksanakan penelitian-

penelitian selanjutnya pada bidang yang sama. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


