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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Kinerja keuangan bank merupakan suatu gambaran kondisi keuangan bank 

pada suatu periode tertentu, baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun 

penyaluran dananya. Penilaian terhadap kinerja bank dilakukan melalui analisis 

terhadap laporan keuangannya. Menurut Kasmir (2012:7) laporan keuangan 

merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat itu atau 

dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan bank menunjukkan kondisi keuangan 

bank secara keseluruhan dan menunjukkan kinerja manajemen bank selama satu 

periode.   

 Penting bagi bank menjaga profitabilitas tetap stabil bahkan meningkat karena 

untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang saham, meningkatnya daya tarik 

investor dalam menanamkan modal, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk 

menyimpan kelebihan dana yang dimiliki pada bank. Menurut Kasmir (2015:22) 

profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan untuk mencari 

keuntungan atau laba dalam satu periode tertentu. Rasio ini juga dapat memberikan 

ukuran tingkat efektivitas manajemen perusahaan yang dapat ditunjukkan dari laba 

yang diperoleh dari penjualan. 

 Untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dilakukan analisis 

terhadap laporan keuangan perusahaan. Dalam penelitian ini rasio yang digunakan 
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untuk meneliti profitabilitas adalah rasio Non Performing Loan (NPL), dan Net Interest 

Margin (NIM).  

Penempatan dana yang paling menguntungkan adalah dalam bentuk kredit, 

namun demikian risiko yang dihadapi oleh bank dalam penempatan dana tersebut pun 

juga besar. Kredit menjadi sumber pendapatan dan keuntungan bank yang terbesar. 

Disamping itu, kredit juga merupakan jenis kegiatan penanaman dana yang sering 

menjadi penyebab utama suatu bank dalam menghadapi masalah besar. Maka tidak 

berlebihan apabila dikatakan bahwa usaha bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan 

mereka dalam mengelola kredit. Pada dasarnya semua bisnis tidak terlepas dari risiko 

kegagalan, demikian pula dengan dunia perbankan. Pemberian kredit yang dilakukan 

oleh bank mengandung risiko yaitu berupa tidak lancarnya pembayaran kredit atau 

dengan kata lain kredit bermasalah (Non Performing Loan) sehingga akan 

mempengaruhi kinerja bank. 

 Besarnya risiko kredit ditunjukkan dalam bentuk Non Performing Loan (NPL). 

Kredit bermasalah muncul saat nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman yang 

telah diberikan kepada nasabah tepat pada waktu yang telah disepakati, namun tidak 

semua kredit bermasalah merupakan kredit macet. Jika ditangani dengan baik, kredit 

bermasalah pasti bisa diselesaikan. Menurut Dahlan Siamat (2012:174) kredit 

bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) adalah pinjaman yang mengalami 

kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal 

di luar kemampuan kendali debitur.  
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 Menurut Kasmir (2014:132) telah menentukan standar NPL Bank Indonesia 

sebesar 5%. Apabila bank mampu menekan rasio NPL di bawah 5% maka potensi 

keuntungan yang akan diperoleh akan semakin besar, karena bank akan menghemat 

uang yang diperlukan untuk membentuk cadangan kerugian kredit bermasalah atau 

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Dengan demikian, semakin besar 

PPAP yang dibentuk oleh bank maka profitabilitas akan semakin besar pula, sehingga 

kinerja bank secara keseluruhan akan meningkat menjadi lebih baik. 

 Pengelolaan dana oleh bank tidak hanya berupa penyaluran kredit, akan tetapi 

bisa juga dilakukan dengan pengelolaan aktiva produktifnya untuk menghasilkan 

marjin bunga bersih (Net Interest Margin). 

 Net Interest Margin (NIM) merupakan perbandingan antara pendapatan bunga 

bersih (pendapatan bunga dikurangi beban bunga) dengan rata-rata aktiva produktif. 

Menurut Pandia (2012:71) Net Interest Margin (NIM) merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva 

produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Semakin besar rasio ini 

maka semakin meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola 

bank sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Dengan 

demikian besarnya Net Interest Margin akan mempengaruhi laba bank yang pada 

akhirnya mempengaruhi profitabilitas.  

 

 

 

 



4 
 

Tabel 1.1 

Non Performing Loan, Net Interest Margin, dan Profitabilitas pada PT Bank 

Mandiri (Persero) Tbk Tahun 2009-2018 

Tahun 
Non Performing Loan 

(%) 

Net Interest Margin 

(%) 

Return On Asset 

(%) 

(1) (2) (3) (4) 

2009 2,62 5,19 3,13 

2010 2,21 5,39 3,50 

2011 2,18 5,29 3,37 

2012 1,74 5,58 3,55 

2013 1,60 5,68 3,66 

2014 1,66 5,94 3,57 

2015 2,29 5,90 3,15 

2016 3,96 6,29 1,95 

2017 3,45 5,63 2,72 

2018 2,79 5,52 3,17 

Sumber: Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia FEB Universitas Siliwangi 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat diketahui bahwa rasio Return on Asset 

(ROA) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2009-2018 mengalami fluktuasi. ROA 

tertinggi terjadi pada tahun 2013 yakni sebesar 3,66%. Artinya, setiap Rp. 100 total 

aset dapat menghasilkan laba bersih sebesar Rp. 3,66. Sedangkan rasio ROA terendah 

terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 1,95%. Artinya, setiap Rp. 100 total aset dapat 

menghasilkan laba bersih sebesar Rp. 1,95. Semakin tinggi ROA, maka tingkat 

keuntungan atau profitabilitas yang diperoleh perusahaan semakin besar sehingga 

kinerja perusahaan akan semakin baik. Sebaliknya, semakin rendah ROA maka tingkat 

keuntungan yang diperoleh perusahaan akan mengalami penurunan sehingga 

menyebabkan kinerja perusahaan menurun. Penurunan tingkat profitabilitas (ROA) 

diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Faktor pertama yang diduga mempengaruhi profitabilitas (ROA) adalah Non 

Performing Loan (NPL). NPL PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selama tahun 2009-
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2018 mengalami fluktuasi. NPL terendah terjadi pada tahun 2013 yakni sebesar 1,60%. 

Artinya, setiap Rp. 100 kredit yang disalurkan, maka akan berpotensi macet atau 

bermasalah sebesar Rp. 1,6. Sedangkan NPL tertinggi terjadi pada tahun 2016 yakni 

sebesar 3,96%. Artinya, setiap Rp. 100 kredit yang disalurkan, maka akan berpotensi 

macet atau bermasalah sebesar Rp. 3,96. Semakin tinggi NPL maka risikonya akan 

semakin besar, karena kredit yang berpotensi macet atau bermasalah juga akan semakin 

besar sehingga tingkat profitabilitas (ROA) menurun. Sedangkan semakin rendah NPL 

maka risikonya akan semakin kecil, karena kredit yang berpotensi macet akan semakin 

kecil sehingga tingkat profitabilitas (ROA) meningkat.  

Pada tahun 2010-2011 rasio NPL PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mengalami 

penurunan sebesar 0,03% yaitu dari 2,21% menjadi 2,18%. Tetapi, penurunan NPL 

tersebut tidak diikuti oleh kenaikan ROA, melainkan ROA mengalami penurunan 

sebesar 0,13% yaitu dari 3,50% menjadi 3,37%.  

 Faktor kedua yang diduga mempengaruhi profitabilitas (ROA) adalah Net 

Interest Margin (NIM). Pada tahun 2009-2018 rasio NIM PT Bank Mandiri juga 

mengalami fluktuasi. NIM tetinggi terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 6,29%. 

Artinya, setiap Rp. 100 rata-rata aktiva produktif dapat menghasilkan pendapatan 

bunga bersih sebesar Rp. 6,29. Sedangkan NIM terendah terjadi pada tahun 2009 yakni 

sebesar 5,19%. Artinya, setiap Rp. 100 rata-rata aktiva produktif dapat menghasilkan 

pendapatan bunga bersih sebesar Rp. 5,19. Semakin tinggi NIM dapat mencerminkan 

semakin produktif asetnya, karena memberikan kontribusi pendapatan bunga bersih 

yang tinggi sehingga tingkat profitabilitas (ROA) akan meningkat. Semakin rendah 
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NIM mencerminkan kurang produktif asetnya, karena dapat memberikan kontribusi 

pendapatan bunga bersih yang rendah sehingga tingkat profitabilitas (ROA) menurun. 

Pada tahun 2013-2014 rasio Net Interest Margin (NIM) PT Bank Mandiri 

mengalami kenaikan sebesar 0,26% yaitu dari 5,68% menjadi 5,94%. Tetapi, kenaikan 

NIM tersebut tidak diikuti oleh kenaikan Return on Asset (ROA), melainkan ROA 

mengalami penurunan sebesar 0,09% yaitu dari 3,66% menjadi 3,57%. Fenomena 

tersebut juga terjadi pada tahun 2015-2016, yaitu rasio NIM PT Bank Mandiri 

mengalami kenaikan sebesar 0,39% dari 5,90% menjadi 6,29%. Tetapi, kenaikan NIM 

tersebut tidak diikuti oleh kenaikan Return on Asset (ROA), melainkan ROA 

mengalami penurunan sebesar 1,2% yaitu dari 3,15% menjadi 1,95%. Dan pada tahun 

2016-2017 rasio NIM PT Bank Mandiri mengalami penurunan sebesar 0,66% yaitu 

dari 6,29% menjadi 5,63%. Tetapi, penurunan rasio NIM tidak diikuti oleh penurunan 

ROA, melainkan ROA mengalami kenaikan sebesar 0,77% yaitu dari 1,95% menjadi 

2,72%. Fenomena tersebut juga terjadi pada tahun 2017-2018 yaitu rasio NIM PT Bank 

Mandiri mengalami penurunan sebesar 0,11% dari 5,63% menjadi 5,52%. Tetapi, 

penurunan rasio NIM tidak diikuti oleh penurunan ROA, melainkan ROA mengalami 

kenaikan sebesar 0,45% yaitu dari 2,72% menjadi 3,17%. 

Berdasarkan hasil penelitian Cahyo Hindarto (2011) rasio NPL dan NIM 

berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hasil penelitian lainnya oleh Herlina, Nugraha, 

dan Imas Purnamasari (2016) menyatakan bahwa risiko kredit memiliki pengaruh negatif 

terhadap profitabilitas. Dan berdasarkan hasil penelitian Ida Ayu Adiatmayani Peling dan 

Ida Bagus Panji Sedana (2018) rasio NPL berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hasil 

penelitian lainnya oleh Wildan Farhat Pinasti (2018) rasio NPL berpengaruh negatif 
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tetapi tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA) dan NIM berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Sedangkan berdasarkan hasil penelitian Jihan 

Aprilia dan Siti Ragil Handayani (2018) menyatakan bahwa NPL tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ROA. Dan hasil penelitian lainnya oleh Usman Harun (2016) 

menyatakan bahwa rasio NPL dan NIM tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

 Berdasarkan fenomena di atas dapat dilihat bahwa setiap kenaikan dan 

penurunan NPL serta NIM tidak memberikan pengaruh yang sama atau konsisten 

setiap tahunnya terhadap ROA, sementara ROA mengalami fluktuasi setiap tahunnya. 

Maka apakah fluktuasi tersebut dipengaruhi oleh NPL dan NIM atau ada faktor lain 

yang mempengaruhinya. Sehingga perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan 

masalah tersebut. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Risiko Kredit dan Marjin Bunga Bersih Terhadap Profitabilitas pada 

PT Bank Mandiri (persero) Tbk Tahun 2009-2018”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka penulis dapat 

mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Risiko Kredit pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahun 2009-2018. 

2. Bagaimana Marjin Bunga Bersih pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahun 2009-

2018. 

3. Bagaimana Profitabilitas pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahun 2009-2018. 
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4. Bagaimana pengaruh Risiko Kredit, dan Marjin Bunga Bersih terhadap 

Profitabilitas baik secara simultan maupun secara parsial pada PT Bank Mandiri 

(Persero) Tbk Tahun 2009-2018. 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis: 

1. Risiko Kredit pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahun 2009-2018. 

2. Marjin Bunga Bersih pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahun 2009-2018. 

3. Profitabilitas pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahun 2009-2018. 

4. Pengaruh Risiko Kredit, dan Marjin Bunga Bersih terhadap Profitabilitas baik 

secara simultan maupun secara parsial pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahun 

2009-2018. 

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi: 

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian diharapkan menjadi tambahan ilmu pengetahuan dalam bidang 

manajemen keuangan khususnya pembahasan tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi Profitabilitas. 

2. Terapan Ilmu Pengetahuan  

a. Bagi Penulis 

Memperluas wawasan dan pengetahuan baik teori maupun aplikasi, di mana secara 

teori telah memperdalam pemahaman ilmu yang diperoleh pada saat pekuliahan dan 

dalam aplikasinya diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh Risiko 

Kredit dan Marjin Bunga Bersih terhadap Profitabilitas. 
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b. Bagi Perusahaan 

Informasi yang di dapat dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam rangka pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan faktor-faktor Risiko 

Kredit dan Marjin Bunga Bersih terhadap Profitabilitas. 

c. Bagi Universitas 

Sumber informasi dalam menunjang perkuliahan, diharapkan dapat menambah 

pembendaharaan perpustakaan dan sebagai bahan pembandingan rekan-rekan yang 

mengadakan penelitian terhadap permasalahan yang serupa. 

d. Bagi Pihak Lain 

Sebagai referensi serta informasi yang dapat memberikan manfaat, petunjuk untuk 

keperluan penelitian yang berkaitan dengan risiko kredit dan marjin bunga bersih 

terhadap profitabilitas atau sebagai bahan masukan bagi pihak lain yang membutuhkan. 

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian 

1.5.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi, yang beralamat di Jalan Siliwangi No. 24 

Kota Tasikmalaya. 

1.5.2 Jadwal Penelitian 

Penelitian ini direncanakan akan berlangsung selama kurang lebih enam bulan. 

Kegiatan penelitian itu sendiri terdiri dari persiapan, pengajuan judul, pengajuan 

outline, pengumpulan data, proses bimbingan dan usulan penelitian, revisi usulan 

penelitian, sidang usulan penelitian, proses bimbingan dan pengolahan data, sidang 

komprehensif, dan revisi skripsi dengan jadwal terlampir.  


