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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keberadaan bank sangat penting di suatu negara karena merupakan 

lembaga pembiayaan pembangunan ekonomi. Perbankan memiliki peran yang 

besar dalam perekonomian seperti menjalankan fungsi transmisi, menghimpun 

dan menyalurkan dana, mentransformasikan dan mendistribusikan risiko suatu 

perekonomian serta menjadi instrument dalam menstabilkan kondisi ekonomi 

(Simatupang et al., 2019). Bank sebagai fungsi transmisi dalam kebijakan 

moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia sebab kebijakan moneter memiliki 

tujuan dalam menjaga kestabilitas harga serta pertumbuhan ekonomi. Peran bank 

dalam menghimpun dan menyalurkan dana dari pihak-pihak yang mempunyai 

kelebihan dana ke pihak-pihak yang kekurangan atau membutuhkan dana karena 

bank dapat memobolisisasi dana dari masyarakat untuk diputar sebagai sumber 

pembiayaan bagi dunia usaha seperti investasi atau produksi dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi (Said, 2016). 

Peran bank sebagai penyaluran dana, membuat lembaga ini memiliki 

kemampuan dalam mentransformasikan serta mendistribusikan risiko karena 

setiap kegiatan ekonomi kemungkinan memiliki risiko yang berbeda-beda. 

Perbankan di Indonesia bersaing dalam mendapatkan kepercayaan dari 

masyarakat. Tantangan bagi bank untuk mendapatkan kepercayaan adalah kinerja 

keuangannya. Karena dengan kinerja keuangan yang baik akan membuat 

penilaian dari masyarakat juga akan baik. Kinerja keuangan perbankan adalah 

kondisi keuangan pada periode tertentu dalam aspek penghimpunan serta 

penyaluran dana. Jika kondisi keuangan bank baik atau sehat maka harus 

dipertahankan namun jika sebaliknya, bank perlu mengambil tindakan serta 

menemukan solusi yang tepat untuk memperbaikinya.  

Bank juga harus dapat memenuhi standar kecukupan modalnya untuk 

melindungi dari berbagai risiko yang timbul dalam menjalankan kegiatan 

usahanya. Jika bank memiliki modal yang mencukupi, maka bank tersebut 

memiliki sumber daya keuangan yang cukup dalam mengatasi potensi kerugian. 
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Jika kecukupan modal sudah dapat terpenuhi, bank akan mampu meningkatkan 

kemampuannya dalam meningkatkan laba. 

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada September 2019 

menyatakan bahwa hingga akhir kuartal III 2019, ROA perbankan berada di level 

2,48% yang turun tipis dari periode tahun sebelumnya yaitu 2,5%. Sejumlah bank 

menyatakan jika laba tahun 2019 belum sekencang tahun lalu. Bank Tabungan 

Negara misalnya, mencatat ROA per September 2019 hanya sebesar 0,44% turun 

cukup besar dari tahun sebelumnya 0,90%. Salah satu penyebabnya adalah minim 

atau melambatnya kredit. Sementara itu, Bank Woori Saudara juga menghadapi 

hal serupa. ROA bank tersebut cenderung turun. Di kuartal III 2019 posisi ROA 

ada di level 2,2% turun dari tahun 2018 sebesar 2,56%. Menurut pandangan OJK, 

melemahnya kredit seiring dengan lemahnya pengetatan likuiditas yang sempat 

terjadi di tahun 2019 yang membuat biaya dana bank meningkat. (Kontan, 2019). 

Survey yang di lakukan PricewaterhouseCoopers (PwC) di Indonesia 

tahun 2018 adalah perkembangan yang lamban dalam angka kredit pinjaman pada 

bank dari tahun 2017-2018. Dalam survey tersebut menyatakan jika beberapa 

tahun terakhir kurang dari setengah responden menyatakan bahwa risiko kredit 

menjadi salah satu hambatan. Risiko kredit yang mencapai angka 44% dan disusul 

penekanan dari biaya operasional yang menekan pendapatan sebesar 29%. Risiko 

kredit inilah cukup mempengaruhi performa perbankan (Lee, 2019).  

Menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 

tentang penilaian kinerja keuangan bank. Penilaian kinerja keuangan bank dapat 

dinilai dengan menggunakan CAMELS (Capital, Assets quality, Management, 

Earning, Liquidity and Sensitivity to market risk). Menurut Andrayani (2018) 

aspek capital diukur dengan Capital Adequacy Ratio (CAR), aspek kedua yaitu 

asset quality diukur dengan Non Performing Loan (NPL), aspek earnings diukur 

pada Biaya Operasional Pada Pendapatan Operasional (BOPO) serta aspek 

liquidity diukur pada Loan to Deposit Ratio (LDR).  

Kecukupan modal dihitung melalui Capital Adequacy Ratio (CAR). 

Kecukupan modal adalah kewajiban penyedia modal minimum yang 

dipertahankan oleh bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total aktiva 

tertimbang. Menurut Kasmir (2000) semakin tinggi CAR yang dicapai bank maka 



 

3 
 

semakin baik kinerja bank. Sehingga profitabilitas bank akan semakin meningkat. 

Menurut Siamat et al., (2005) risiko kredit yang dihitung dengan Non Performing 

Loan (NPL) adalah rasio yang menunjukkan pinjaman yang mengalami kesulitan 

pelunasan akibat faktor kesenjangan dan eksternal di luar kemampuan debitur 

dapat menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola kredit bermasalah. Alasan 

lain terkait risiko kredit terhadap profitabilitas adalah kredit yang disalurkan jika 

memiliki kualitas yang baik dan proses penyalurannya dilakukan menggunakan 

prinsip kehati-hatian dapat menyebabkan bank menanggung risiko yang kecil 

namun sebaliknya bank akan memiliki keuntungan yang meningkat (Stephani, 

2017).  

Menurut Nuryanto et al., (2020) Biaya Operasional Pada Pendapatan 

Operasional (BOPO) adalah perbandingan antara biaya operasional dan 

pendapatan operasional. Rasio ini digunakan dalam menggambarkan tingkat 

efisiensi bank dalam mengelola pendapatan usahanya atau mengukur tingkat 

kemampuan bank dalam kegiatan operasinya. Semakin kecil BOPO semakin kecil 

biaya operasional yang dikeluarkan bank untuk mendapatkan keuntungan yang 

lebih besar. Likuiditas diukur dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) yang 

digunakan dalam mengukur serta menilai kemampuan bank dalam menjalankan 

kegiatan operasionalnya. LDR adalah rasio untuk mengukur jumlah kredit yang 

disalurkan dibandingkan jumlah dana masyarakat serta modal sendiri yang 

digunakan. Tingkat tinggi rendahnya LDR yang berarti banyaknya pemberian 

pinjaman yang diberikan akan berpengaruh terhadap profitabilitas bank.  

Menurut Putri (2013) cara untuk melihat kinerja keuangan bank adalah 

dengan melalui laporan keuangan, dengan melihat profitabilitas. Dalam tugas 

operasionalnya, bank pasti menginginkan tingkat profitabilitas yang tinggi. Salah 

satu ukuran dalam melihat profitabilitas diukur dengan Return on Asset (ROA). 

ROA memfokuskan kemampuan bank dalam memperoleh earning di kegiatan 

operasional perusahaan. Semakin besar angka ROA maka semakin besar pula 

keuntungan yang dicapai bank dan memiliki posisi keuangan yang baik atau sehat.  

Beberapa penelitian terdahulu masih memiliki hasil yang tidak konsisten. 

Seperti perhitungan hasil variabel kecukupan modal pada penelitian Sasongko 

(2014) menunjukkan hasil kecukupan modal berpengaruh positif dan signifikan 
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terhadap profitabilitas sedangkan penelitian Marina (2015) menunjukkan hasil 

kecukupan modal berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap 

profitabilitas.  

Untuk hasil risiko kredit dalam penelitian Prasetyo (2015) menunjukkan 

hasil negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank. Hal ini berbanding 

terbalik dengan penelitian Stephani et al., (2017) yang menunjukkan hasil positif 

dan signifikan. Hasil efisiensi operasional pada penelitian Sudarsana dan Suarjaya 

(2019) menjelaskan bahwa hasilnya efisiensi operasional tidak berpengaruh dan 

signifikan terhadap profitabilitas tetapi hasil penelitian Mukaromah dan Supriono 

(2020) menyatakan berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas. Untuk 

hasil likuiditas pada penelitian Hidayah (2019) menyatakan bahwa berpengaruh 

terhadap profitabilitas dan penelitian Ningsih, Badina dan Rosiana (2017) 

menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh.  

Berdasarkan hasil ketidakkonsistenan tersebut, maka peneliti ingin 

mengkonfirmasi dan meneliti kembali mengenai topik profitabilitas bank. Alasan 

peneliti menggunakan data keuangan Perbankan dari Bursa Efek Indonesia tahun 

2015-2019 adalah karena perusahaan perbankan merupakan cerminan 

kepercayaan masyarakat dalam melihat kinerja keuangan, perbankan juga 

lembaga pembiayaan pembangunan ekonomi negara serta perbankan yang go 

public juga dapat memudahkan para investor dalam kestabilan sistem perbankan 

atau keuangan negara. Alasan lain adalah penelitian ini masih sangat menarik 

untuk diteliti karena setiap tahun tingkat ekonomi negara mengalami pertumbuhan 

atau penurunan karena berbagai faktor dan hal ini sangat berpengaruh terhadap 

profitabilitas bank. 

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini mengambil judul “Pengaruh 

Kecukupan Modal, Risiko Kredit, Efisiensi Operasional dan Likuiditas 

Terhadap Profitabilitas Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek  Indonesia 

Tahun 2015-2019”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Menurut latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Apakah kecukupan modal berpengaruh terhadap profitabilitas bank? 

2. Apakah risiko kredit berpengaruh terhadap profitabilitas bank? 

3. Apakah efisiensi operasional berpengaruh terhadap profitabilitas bank?  

4. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas bank? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji pengaruh kecukupan modal terhadap profitabilitas bank. 

2. Untuk menguji pengaruh risiko kredit terhadap profitabilitas bank. 

3. Untuk menguji pengaruh efisiensi operasional terhadap profitabilitas bank. 

4. Untuk menguji pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas bank. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoristis dan praktis 

sebagai berikut:  

1.4.1 Manfaat Teoristis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah teori serta pengetahuan yang 

lebih luas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan. 

Dan juga dapat menambah ilmu pengetahuan secara teori dalam perkuliahan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.  Bagi Perusahaan Perbankan 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan atau pertimbangan untuk 

pihak manajemen dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

profitabilitas sehingga dapat mempertahankan profitabilitas yang baik.  

2. Bagi Investor atau Pihak Eksternal Lainnya 

Dapat memberikan pengetahuan baru mengenai profitabilitas bank serta 

dapat menilai sebuah perusahaan apakah baik untuk menanamkan modal 

atau berinvestasi dengan melihat laporan keuangan perbankan yang 

diterbitkan. 

3.  Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dapat menjadi literatur dalam melaksanakan penelitian 

selanjutnya dan dapat menyempurnakan penelitian sebelumnya yang 

mungkin masih ada kekurangan. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Penyusunan skripsi ini akan disajikan dalam sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab pertama menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab kedua menjelaskan mengenai landasan teori, penjelasan 

singkat hasil penelitian terdahulu, rerangka konseptual serta 

hipotesis. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ketiga menguraikan tentang jenis penelitian, pengumpulan 

data, populasi dan sampel, definisi dan pengukuran variabel, teknis 

analisis data serta kriteria pengujian hipotesis.  

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

Bab keempat menjelaskan mengenai gambaran umum objek 

penelitian, statistik deskriptif, hasil pengujian hipotesis serta 

pembahasan hasil penelitian.  

BAB V PENUTUP 

Bab kelima berisi mengenai kesimpulan, keterbatasan, saran serta 

implikasi.  

 

  


