
1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 Bank menurut Kasmir (2014) adalah sebuah badan usaha yang 
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan 
kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya 
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank memiliki risiko 
untuk mengendalikan perputaran dana dari masyarakat oleh karena itu adanya 
spread (selisih bunga) antara fasilitas simpanan dan pinjaman dijadikan sebagai 
cadangan dari adanya kemungkinan kerugian yang ditanggung oleh bank akibat 
terjadinya pinjaman tidak lancar. Menurut Triwahyuniat (2008) fungsi bank 
memberikan fasilitas pinjaman yaitu  mendapatkan profitability dan safety, 
profitability adalah bertujuan untuk mendapatkan hasil dari pinjaman berupa 
keuntungan bunga yang harus dibayar nasabah, sedangkan safety merupakan 
tindakan pengamanan dari fasilitas pinjaman yang diberikan harus terjamin 
sehingga tujuan utama bank yaitu profitability dapat tercapai Kasmir (2014). 

 
 

 
 
 
 
 

(Rp) Dalam miliar rupiah 
Gambar 1  Laba/Rugi perbankan 

 
 Profitabilitas perbankan di Indonesia sempat mengalami penurunan 

laba/rugi pada tahun 2014 – 2015, berbeda pada periode berikut nya di tahun 2015 
– 2018 profitabilitas perbankan di Indonesia selalu mengalami pertumbuhan 
profitability. Data diatas  memberikan informasi bahwa perbankan di Indonesia 3 
tahun terakhir menunjukkan adanya konsistensi dalam menghasilkan laba/rugi. 

 Menurut Harahap (2003), profitabilitas merupakan indikator yang tepat 
untuk mengukur kinerja suatu bank. Kinerja keuangan suatu bank dapat diukur 
menggunakan beberapa rasio keuangan, seperti NIM (Net Interest Margin), LDR 
(Loan to Deposit Rasio), CAR (Capital Adequacy Ratio), ROA (Return On Asset), 
NPL (Non Performing Loan) dan BOPO (Operating Expenses/Operating 
Income).  
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Gambar 2  Rasio kinerja perbankan 

 
 Sumber data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  ada beberapa rasio 

untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Saat ini kredit yang menghasilkan 
pedapatan bunga memang masih menjadi mesin utama pendapatan bank. 
Berdasarkan Gambar 2 selama periode 2014 – 2016 rasio NIM mengalami 
peningkatan namun, 2 tahun terakhir 2017 dan 2018 mengalami penurunan.  

 Rata – rata LDR (Loan to Deposit Ratio) 2014 sampai 2017, berdasarkan 
Gambar 1 Menyimpulkan LDR mengalami penurunan sehingga memperbaiki 
kinerja keuangan perbankan dalam ratio total kredit kepada pihak ketiga bukan 
bank berbanding total dana pihak ketiga. Namun pada tahun 2018 mengalami 
peningkatan yang cukup signifikan sebesar 4%. Hal ini menyebabkan jumlah 
kredit melebihi batas normal ratio perbandingan antara total kredit kepada pihak 
ketiga bukan bank dan total dana pihak ketiga.  

 CAR (Capital Adequacy Ratio) atau ratio kecukupan modal bank pada 
Gambar 2 cenderung stabil. Hal ini dipengaruhi pertumbuhan laba perbankan di 
Indonesia yang menjadi dasar bertambahnya modal inti bank setiap tahunnya. 

ROA (Return On Assets) menurut Gambar 2 diatas bank di Indonesia 
mengalami peningkatan pada tahun 2016 sampai dengan 2018, hal ini 
menunjukkan bahwa kualitas aktiva produktif perbankan mempengaruhi 
profitabilitas perbankan.  

 NPL (Non Performing Loan) atau Ratio kredit macet kolektibilitas 3, 4, 
dan 5 bank di Indonesia mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa 
kualitas pinjaman naik berbanding lurus dengan kredit macet mengakibatkan 
berkurangnya profitabilitas perbankan yang mempengaruhi interest margin antara 
pendapatan bunga dari total fasilitas kredit yang diberikan. 

 BOPO (Operating Expenses/Operating Income) padabahwa pada tahun 
2014 – 2016 perbandingan antara pendapatan operasional (fee) perbankan dengan 
beban operasional mengalami kenaikan mengakibatkan berkurangnya 
profitabilitas perbankan sedangkan pada tahun 2016 - 2018 berbanding terbalik 
dengan beberapa tahun sebelumnya berdasarkan Gambar 2 tahun 2016 -2018 
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mengalami penurunan persentase BOPO sehingga bertambahnya profitabilitas 
perbankan. 

Kinerja perbankan di Indonesia pada Net interest margin atau spreads 
sebagai salah satu aspek penting dalam proses intermediasi merupakan indikator 
kunci dalam efisiensi intermediasi keuangan di perbankan. Spreads yang besar 
dalam lingkungan deregulasi mengindikasikan kompetisi yang kurang sengit 
dalam sistem perbankan atau menggambarkan derajat monopoli tertentu Patti dan 
Dell’Ariccia (2004). Spreads yang terlalu besar dapat membebani terhadap 
tabungan masyarakat dan potensi investasi pada perekonomian. Dilain pihak 
spreads yang terlalu rendah dapat mempengaruhi profit margin bank membebani 
terhadap modal dasar, sehingga dapat menjadikan perbankan rentan terhadap 
guncangan terutama apabila tidak ada kecukupan modal akibat pergerakan pasar 
misalnya tingkat suku bunga Kunt dan Huizinga, (1999). 

Ukuran bank (SIZE) merupakan faktor mempengaruhi SPREAD dalam 
perbankan, arahnya positif mempengaruhi nilai spreads pada bank. Semakin besar 
ukuran bank maka margin bank tersebut akan semakin besar. Perusahaan atau 
bank pada kasus ini yang berukuran besar, cenderung menerapkan margin yang 
besar dengan semakin besar pula kekuatan pasar mereka Kannan, Narain, dan 
Ghosh (2001), Ho dan Saunders (1981). Kualitas manajemen (BOPO) merupakan 
salah satu hal yang dapat menentukan kinerja sebuah perusahaan melalui efisiensi 
dan aktivitas operasional, efisiensi tersebut kemudian akan mempersempit net 
interest margin Gischer dan Juttner (2002). 

 Di Indonesia setiap tahunnya bank di Indonesia mengalami pengurangan 
jumlah unit usaha. Berdasarkan data yang dihimpun dari data otoritas jasa 
keuangan pada tahun 2016 ada 118 bank konvensional dan syariah namun pada 
akhir 2018 berkurang menjadi 115 bank, hal tersebut dikarenakan adanya aksi 
korporasi yaitu merger. Berikut ini jumlah bank di Indonesia berdasarkan BUKU 
(Bank Umum Kegiatan Usaha), kategori BUKU ditentukan berdasarkan nilai 
modal inti dari suatu bank di Indonesia serta bank dibagi ke dalam dua jenis yaitu 
bank konvensional dan bank syariah. 
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Gambar 3  Jumlah Bank di Indonesia 
 
 Berdasarkan Gambar 3 bank di Indonesia mengalami penurunan 

dikarenakan aksi korporasi pada tahun 2014 ada 122 bank, namun pada tahun 
2018 berkurang sebanyak tujuh bank akibat aksi korporasi menjadi 114 bank, 
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jumlah tersebut masih relative stagnan dalam dua tahun terakhir. Menurut ketua 
umum perbanas, Kartika Wirrjoatmodjo jumlah bank di Indonesia terlalu banyak 
sehingga menimbulkan persaingan yang tidak seimbang di perbankan  nasional, 
seharusnya idealnya jumlah bank di Indonesia antara 50 -70 bank, hal ini berguna 
untuk mengefisiensi jumlah bank dan membantu menjaga likuiditas sehingga BI 
tidak perlu mengerek bunga deposito agar liquiditas perbankan tetap stabil.Tujuan 
utama dilakukan perampingan bank itu sendiri untuk meningkatkan kinerja 
keuangan yang tercermin dari peningkatan profitabilitas. 

 Berdasarkan jumlah bank yang dikategorikan ke dalam BUKU (Bank 
Umum Kegiatan Usaha). Bank memiliki profitabilitas berdasarkan unit usaha 
berikut ini profitabilitas perbankan di Indonesia berdasarkan unit usaha. 

 

 
Dalam miliar rupiah 

Gambar 4  Profitabilitas perbankan kategori BUKU periode 2014 - 2018 
 
 Berdasarkan Gambar 4 bank di Indonesia mengalami profitabilitas yang 

fluktuatif dari periode 2014 - 2018 hanya bank syariah BUKU III yang selalu 
mengalami pertumbuhan profitabilitas setiap tahunnya, namun ada yang berbeda 
dari periode 2014 – 2018 bank BUKU I selalu mengalami penyusutan 
profitabilitas setiap tahunnya. Hal tersebut tidak searah dengan pertumbuhan 
profitabilitas bank di Indonesia dari periode 2015 – 2018 yang selalu mengalami 
pertumbuhan. 

Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas profitabilitas merupakan tujuan utama 
perbankan untuk mencapai profit. Perbankan Indonesia pada periode 2014 sampai 
dengan 2018 cerderung stabil dengan rata-rata membukukkan profit sebesar 
delapan persen tidak sesignifikan dengan pancapaian yang dibukkan margin 
bunga bersih perbankan di Indonesia yang mengalami pertumbuhan sebesar dua 
persen per tahun dan pada dua tahun terakhir mengalami penurunan marjin bunga 
bersih sebesar persen Sembilan  persen per tahun. 
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Gambar 5  proxy net interest margin perbankan Indonesia 

 

 
Gambar 6  profitabilitas perbankan indonesia 

  
 Berdasarkan gambar 5 dan gambar 6  pada periode tersebut rata-rata 
profitabilitas bank mengalami peningkatan pada 2 tahun terakhir periode namun 
berbanding terbalik dengan marjin bungan bersih. 
 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, muncul dua 
pertanyaan penelitian, yaitu : 

1. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi marjin bunga bersih (NIM) 
dan profitablitas pada perbankan di Indonesia ? 

2. Bagaimana strategi yang dapat dipertimbangkan oleh bank menjaga 
pertumbuhan profitabilitas perbankan di Indonesia meningkat dan 
membuat marjin bunga bersih (NIM) tetap stabil ? 
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Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan perrmasalah yang telah dirumuskan di atas 
maka tujuan penelitian ini adalah melakukan : 
1. Menganalisis faktor-faktor yang memperngaruhi NIM dan profitabilitas 
perbankan dan NIM serta profitabilitas masing-masing kelompok bank umum di 
Indonesia 
2. Merumuskan strategi yang dapat dipertimbangkan oleh bank untuk 
meningkatkan profitabilitas perbankan dan membuat marjin bunga bersih 
perbankan tetap stabil  

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat diantaranya: 
1. Bagi perusahaan dapat membantu dalam pengambilan keputusan untuk 

pendanaan bank yang optimal. 
2. Bagi dunia akademisi dapat membantu mengetahui kinerja keuangan serta 

tingkat kesehatan dalam mengelola assetnya  
3. Bagi regulator dapat membantu dalam mengatur standarisasi tingkat 

kesehatan bank yang optimal 

Lingkup Penelitian 

Analisis dalam penelitian ini akan dilakukan dengan pembatasan sebagai 
berikut: 
1. Bank yang dianalisa adalah seluruh perbankan Indonesia yang tercatat di OJK 

periode pertengahan 2018 dengan seluruh kelompok sebagai pembanding 
dengan total 114 data. 

2. Variabel dependen yang akan digunakan adalah Net Interest Margin (NIM) dan 
Return On Asset (ROA) dari Perbankan yang terdaftar di OJK periode 2018. 

3. Periode yang akan diteliti adalah selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2014 sampai 
dengan tahun 2018. 

 
 

Batasan Penelitian 

 

 Batasan penelitian dalam penelitian ini yaitu pada industri perbankan 
Indonesia, mencakup perbankan Indonesia pada periode penelitian terdapat 114 
bank yang beroperasi di wilayah Indonesia pada periode waktu observasi antara 
tahun 2014  sampai dengan 2018. 

 Bank-bank yang menjadi objek penelitian adalah bank umum di indonesia. 
Jumlah bank dalam penelitian ini terdapat kurang lebih 114 bank, lebih lanjut 
jumlah bank setiap tahunnya berbeda-beda jumlahnya akibat dari, akuisisi, 
merger, atau likuidasi. 

 Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari laporan keuangan 
setiap bank yang terdapat direktori perbankan Indonesia OJK 2014 - direktori 
perbankan Indonesia OJK 2018 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 


