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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pertumbuhan ekonomi nasional mendorong setiap daerah untuk lebih 

meningkatkan ekonomi dan mengembangkan usaha sampai ke tingkat usaha mikro 

pedesaan. Usaha mikro di pedesaan menyimpan banyak potensi yang dapat 

menunjang pertumbuhan dan kelancaran pembangunan pada skala nasional. Selain itu 

persaingan antara lembaga keuangan yang ada saat ini juga memicu setiap lembaga 

keuangan mendirikan usahanya di setiap daerah yang berpontensi besar untuk 

menumbuh kembangkan kekuatan ekonomi nasional. Namun menurut Adnyana & 

Suardana (2016), banyak hambatan yang dihadapi masyarakat dalam meningkatkan 

potensi yang ada di pedesaan terutama di bidang ekonomi, keterbatasan keuangan 

itulah menyebabkan sulitnya bagi masyarakat kecil untuk menjalankan usaha-usaha 

yang berpotensial untuk meningkatkan perekonomian. 

Menurut Becker dalam Susilowati, dkk (2002), “dalam menentukan sesuatu 

pilihan maka seorang individu akan memilih satu diantara beberapa alternatif yang 

tersedia yang dapat memberikan kegunaan yang paling maksimum bagi dirinya.” Dari 

pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa seseorang dalam menentukan pilihan dari 

berbagai macam alternatif pilihan akan memilih sesuatu yang dapat memberikan 

manfaat yang maksimum dengan biaya dan resiko yang seminimal mungkin. Teori 

pilihan yang rasional ini pada tahap perkembangannya tidak hanya digunakan pada 
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bidang ekonomi saja tetapi juga digunakan oleh disiplin ilmu sosial lainnya, misalnya 

ilmu psikologi, sosiologi dan kriminologi. Lebih lanjut sebagaimana dikatakan oleh 

beberapa peneliti terdahulu bahwa teori ini mempunyai asumsi bahwa individu 

merupakan pelaku ekonomi yang rasional dan bersikap netral dalam menerima resiko. 

Dengan demikian dalam pengambilan keputusan mereka akan memperhitungkan 

unsur untung ruginya. Mereka akan tetap mempertimbangkan biaya dan manfaat dari 

keputusan yang diambilnya. 

Dengan mempertimbangkan manfaat dan resiko, pilihan masyarakat kecil 

dalam usaha mikronya jatuh pada perusahaan modal ventura. Disamping memiliki 

manfaat yang tinggi dan resiko yang rendah bagi masyarakat calon debitur, 

perusahaan modal ventura  memiliki resiko yang besar bagi investor. Pembiayaan 

swasta yang digunakan untuk mendanai bisnis baru, dengan kata lain, uang yang 

diberikan oleh investor untuk memulai perusahaan dan usaha kecil dengan potensi 

pertumbuhan jangka panjang yang dapat dirasakan.  

Keberadaan perusahaan modal ventura seperti PT. Dana Mandiri Sejahtera  

yang menyalurkan modal usaha dengan model bagi hasil untuk mendorong 

pengembangan usaha mikro dan kecil dari keluarga pra-sejah terasangat penting bagi 

masyarakat pra-sejahtera untuk menjalankan usaha mikronya karena hal ini secara 

langsung maupun tidak langsung dapat membantu meningkatkan ekonomi 

masyarakat di tingkat pedesaan.  

Modal ventura merupakan suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa 

penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha 
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(investee company) untuk jangka waktu tertentu. Pada umumnya investasi ini 

dilakukan dalam bentuk penyerahan modal secara tunai yang ditukar dengan 

sejumlah saham pada perusahaan pasangan usaha. Investasi modal ventura biasanya 

memiliki suatu risiko yang tinggi namun memberikan imbal hasil yang tinggi pula. 

Saat ini tingkat persaingan sangat ketat antar lembaga keuangan di tiap daerah,  maka 

dari itu perusahaan penyalur dana harus meningkatkan daya saingnya agar dapat terus 

tumbuh serta bersinergi dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya seperti Bank 

konvensional dan Koperasi Simpan Pinjam.  

Tujuan utama dari setiap perusahaan adalah menghasilkan laba, tanpa 

diperolehnya laba ini, perusahaan tidak dapat memenuhi tujuan-tujuannya seperti 

berkembang (growth), bertahan (going concern) dan tanggungjawa sosial (CSR). 

Laba yang menjadi tujuan utama perusahaan pendanaan dapat dicapai dengan 

penyaluran dana terhadap masyarakat. Semakin tinggi penyaluran dana, maka laba 

yang dihasilkan juga akan semakin tinggi. Tingkat kesehatan perusahaan yang dapat 

menjamin tercapainya tujuan perusahaan dapat dinilai berdasarkan besar profitabilitas 

perusahaan. Profitabilitas merupakan indikator yang paling penting untuk mengukur 

kinerja suatu bank. Return On Assets (ROA) memfokuskan kemampuan perusahaan 

untuk memperoleh earning dalam kegiatan operasional perusahaan dengan 

memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Tujuan utama operasional setiap perusahaan 

yaitu  mencapai tingkat profitabilitas yang maksimal. Menurut Kadek Ayu, 

dkk(2014) “ROA penting bagi bank karena ROA digunakan untuk mengukur 

efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan 
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aktiva yang dimilikinya untuk menghasilkan income.” Husnan dalam Bambang 

Sudiyatno (2014) menjelaskan “semakin besar Return On Asset  (ROA) menunjukkan 

kinerja yang semakin baik, karena tingkat kembalian semakin besar.” Apabila Return 

On Asset  (ROA) meningkat, berarti profitabilitas perusahaan meningkat. Sennahati 

(2008:89) juga mengatakan “kelangsungan suatu perusahaan ditekankan pada 

profitabilitas, karena tanpa adanya keuntungan akan sulit untuk menarik modal dari 

luar.” Para kreditur, pemilik perusahaan dan terutama pihak manajemen perusahaan 

berusaha meningkatkan keuntungan ini, karena pada umumnya tujuan pokok suatu 

perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya yaitu mengoptimalkan laba perusahaan 

dan menjaga kontinuitas perusahaan. Setiap perusahaan sangat memerlukan pola 

manajemen handal dalam pengelolaan aset dan liabilities yang seimbang. 

Di sisi lain, kegiatan utama dari perusahaan ini adalah menyalurkan dana, 

sehingga rata-rata jumlah kekayaan atau harta perusahaan ini terikat dalam bentuk 

kredit. Dengan semakin meningkatnya kredit yang tersalurkan, permasalahan yang 

sering dihadapi PT. Dana Mandiri Sejahtera dan perusahaan pendanaan umumnya 

menurut Cluster Managet PT. Dana Mandiri Sejahtera, Maesyaroh Effendi adalah 

dalam hal pemberian kredit adalah kredit yang diberikan berakhir menjadi kredit yang 

bermasalah sehingga menimbulkan kredit tak tertagih, kredit yang bermasalah 

tersebut dapat mempengaruhi laba suatu perusahaan sehingga manajemen perlu 

mencarikan solusi disaat terjadi masalah di dalam suatu kredit, masalah ini paling 

dirasakan oleh kami tahun 2014.  
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Apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya baik hutang pokok maupun 

bunga, maka terjadi risiko kredit dalam hal ini yaitu risiko gagalnya debitur 

memenuhi perjanjian yang disepakati. Kredit yang gagal dibayar debitur 

menyebabkan dana yang seharusnya menjadi laba perusahaan tidak kembali sehingga 

dana tidak bisa dipakai untuk memenuhi kewajiban perusahaan, sehingga perusahaan 

tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga lainnya 

Pada dasarnya, semua bisnis tidak terlepas dari resiko kegagalan, demikian 

juga dengan perusahaan pembiayaan/lembaga keuanga baik Bank maupun non-Bank. 

Pemberian kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan mengandung resiko, salah 

satu resikonya menurut Nazrantika Sunarto (2013) “yaitu tidak lancarnya pembayaran 

kembali kredit atau dalam istilah perbankan kredit bermasalah (Non Performing 

Loan/ NPL) sehingga akan mempengaruhi kinerja sebuah lembaga keuangan.” 

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POKJ.05/2014 Tentang 

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Pasal 31 (Piutang Pembiayaan 

Bermasalah) ayat (3), Nilai piutang pembiayaan dengan kategori kualitas piutang 

pembiayaan bermasalah, setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang 

pembiayaan wajib paling tinggi sebesar 5% dari total pembiayaan. Dengan kata lain, 

apabila perusahaan mampu menekan nilai NPL di bawah 5% maka potensi 

keuntungan yang akan diperoleh akan semakin besar, karena perusahaan akan 

menghemat uang yang akan diperlukan untuk membentuk cadangan kerugian kredit 

bermasalah.  
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Untuk dapat mencapai laba yang maksimal pihak manajemen harus 

mengendalikan segala aspek usaha, tetrmasuk didalamnya komponen penarikan 

piutang dari kegiatan usaha pembiayaannya. Berikut contoh perkembangan jumlah 

Non Performing Loan (NPL) dan Return on Asset (ROA) untuk PT. Dana Mandiri 

Sejahtera cabang Parungkuda bulan Januari-Desember 2016: 

 

Tabel 1.1 

Non Performing Loan (NPL) PT. Dana Mandiri Sejahtera  

Cabang Parungkuda 

 

TAHUN 2016 

Bulan NPL 

Januari 0,78% 

Februari 0,54% 

Maret 1,50% 

April 1,08% 

Mei 1,20% 

Juni 0,94% 

Juli 0,83% 

Agustus 0,68% 

September 0,60% 

Oktober 0,51% 

Nopember 0,45% 

Desember 0,37% 

 Sumber: PT. Dana Mandiri Sejahtera 
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Tabel 1.2 

Return on Asset (ROA) PT. Dana Mandiri Sejahtera 

Cabang Parungkuda 

 

TAHUN 2016 

Bulan ROA 

Januari 19,7% 

Februari 54,9% 

Maret 32,9% 

April 48,1% 

Mei 51,2% 

Juni 48,1% 

Juli 52,3% 

Agustus 54,1% 

September 55,8% 

Oktober 57,5% 

Nopember 58,8% 

Desember 59,8% 

 Sumber: PT. Dana Mandiri Sejahtera 

 

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui nilai NPL dan ROA pada 

perode tahun 2016, dimana nilai NPL yang pada awal periode sempat mengalami 

fluktuatif kembali mengalami penurunan dari bulan Juni hingga akhir periode 2016 

yang berarti perusahaan mengalami perbaikan dalam pelunasan piutang dari kreditur. 

Sedangkan nilai ROA pun di awal periode sempat mengalami nilai yang fluktuatif 

dan berangsur meningkat sejalan dengan menurunnya nilai rasio NPL pada periode 

ini. 

Pada periode tersebut ada keganjilan di bulan Juni, dimana penurunan nilai 

NPL diikuti dengan menurunnya nilai ROA, dimana secara teori menurunnya nilai 

rasio NPL justru akan membuat penerimaan semakin baik atau ROA yang akan 
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meningkat. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor selain dari kegiatan usaha 

penyaluran dana perusahaan, seperti penggunaan biaya operasional yang tinggi. 

Dalam teorinya bahwa dengan peningkatan rasio nilai Non performing Loan 

(NPL)akan berdampak negatif terhadap Return On Asset (ROA). Seperti yang telah 

dikemukakan oleh Ismail (2013:127), “bila perusahaan dapat menekan rasio nilai 

NPL atau kredit bermasalah, maka perusahaan akan dapat meningkatkan laba. 

Demikian juga sebaliknya, dampak kredit bermasalah akan menyebabkan penurunan 

laba akan memiliki dampak pada penurun ROA.” Cluster Manager PT. Dana Mandiri 

Sejahtera Maesyaroh Effendi menyampaikan dalam hal pemberian kredit adalah 

kredit yang diberikan berakhir menjadi kredit yang bermasalah sehingga 

menimbulkan kredit tak tertagih, kredit yang bermasalah tersebut dapat 

mempengaruhi laba suatu perusahaan sehingga manajemen perlu mencarikan solusi 

disaat terjadi masalah di dalam suatu kredit. 

Cluster Manager PT. Dana Mandiri Sejahtera, Maesyaroh Effendi 

menambahkan, efek dari kredit tidak tertagih tersebut membuat laba atau pemasukan 

yang harusnya diterima perusahaan karena perjanjian jadi tidak bisa diterima, dan jika 

dalam jumlah yang massive cukup menghambat kegiatan perusahaan, karena dana 

yang seharusnya diterima untuk memenuhi kewajiban perusahaan, tidak bisa dipakai.  

itu merupakan risiko kegiatan usaha seperti ini, laba jangka pendek yang diterima 

biasanya kecil, karena perjanjian kredit biasanya dalam jangka waktu tertentu dengan 

tingginya resiko kredit tersebut tak tertagih atau bermasalah 
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penelitian ini berdasar pada penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas 

mengenai permasalahan yang serupa, yaitu Non Performing Loan (NPL) dan Return 

On Asset. Penelitian yang dilakukan oleh Nazrantika Sunarto (2013)  menjelaskan 

adanya hubungan yang tidak searah antara Non Performing Loan (NPL) dan ROA, 

dimana semakin besarnya nilaiNon Performing Loan (NPL) akan menekan nilai 

ROA. Lalu penelitian menurut Warsa dan I Ketut Mustanda (2016) meyimpulkan 

bahwa Non Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif signifikan terhadap Return 

on Asset (ROA). Sedangkan penelitian dari Amalia Yuliana (2014), dalam 

penelitiannya menyimpulkan Non Performing Loan (NPL) memberikan pengaruh 

negatif terhadap Return on Asset (ROA) sebesar 12.5%. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul "Pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap Return on Asset 

(ROA) (Studi Pada PT. Dana Mandiri Sejahtera Wilayah Sukabumi)". 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka masalah yang dapat 

diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Pemberian kredit oleh PT. Dana Mandiri Sejahtera sering berakhir menjadi kredit 

yang bermasalah, sehingga berpengaruh terhadap laba. 

2) Dana yang seharusnya menjadi laba perusahaan tidak kembali sehingga dana 

tidak bisa dipakai untuk memenuhi kewajiban perusahaan. 
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3) Kurangnya laba jangka pendek perusahaan. 

4) Laba tak tertagih dalam jumlah yang massive dapat menghambat perusahaan 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka permasalahan yang 

dapat peneliti rumuskan adalah sebagai berikut: 

1) Seberapa besar Non Performing Loan (NPL) pada PT. Dana Mandiri Sejahtera. 

2) Seberapa besar Return on Asset (ROA) pada PT. Dana Mandiri Sejahtera. 

3) Bagaimana pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap Return on Asset 

(ROA) pada PT. Dana Mandiri Sejahtera. 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian mengenai Pengaruh Non Performing Loan (NPL) 

terhadap Return on Asset (ROA) pada PT. Dana Mandiri Sejahtera, yaitu: 

1) Untuk mengetahui Non Performing Loan (NPL) pada PT. Dana Mandiri 

Sejahtera. 

2) Untuk mengetahui Return on Asset (ROA) pada PT. Dana Mandiri Sejahtera. 

3) Untuk mengetahui pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap Return on 

Asset (ROA) pada PT. Dana Mandiri Sejahtera. 
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1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Penelitian mengenai Non Performing Loan (NPL) terhadap Return on Asset 

(ROA) memiliki kegunaan, diantaranya: 

1) Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta 

tambahan wawasan dan dapat dijadikan referensi mengenai pengaruh Non 

Performing Loan (NPL) terhadap Return on Asset (ROA) dalam mendukung 

teori-teori terdahulu. 

2) Bagi Peneliti 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, pemahaman, 

uji kemampuan, serta mengetahui lebih jelas penerapan teori mengenai Non 

Performing Loan (NPL) serta pengaruhnya terhadap Return on Asset  (ROA). 

3) Bagi Peneliti lain  

Hasil penelitian diharapakan dapat memberikan manfaat tambahan serta 

pengetahuan tambahan ataupun literatur yang menyajikan informasi Non 

Performing Loan (NPL) dan Return on Asset (ROA) juga pengarunya antara 

kedua variabel tersebut. Juga sebagai bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya dalam bidang dan kajian yang sama. 

 

 

 

 


