
 

BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1  Latar Belakang Masalah 

Berdirinya bank di Indonesia akan mampu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Hal ini mendorong masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup 

dengan melakukan kegiatan antara lain membuka usaha, melakukan investasi, dan 

kegiatan lainnya dalam mendapatkan penghasilan. Dalam proses kegiatan tersebut 

terdapat sebuah hal yang dianggap yang menjadi penghambat yakni modal. 

Masalah modal ini akan menimbulkan risiko bagi pemiliknya. Untuk mengatasi 

masalah tersebut maka bank menjadi salah satu pilihan untuk membiayai usaha 

tersebut melalui jasa kredit yang ditawarkan. 

Menurut Kasmir (2014), mengatakan bahwa pengertian bank adalah 

“Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta 

memberikan jasa bank lainnya”. Sedangkan, menurut UU RI No. 21 tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan bank adalah “Bank merupakan 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”. 

Fungsi bank menjadi peranan utama, dan dapat  dikatakan sangat krusial bagi 

perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, keberadaan aset bank dalam bentuk 

kepercayaan masyarakat sangat penting dijaga guna meningkatkan efisiensi 

penggunaan bank dan efisiensi intermediasi serta untuk mencegah terjadinya bank 

runs and panics. Kepercayaan masyarakat juga diperlukan karena bank tidak 

memiliki uang tunai yang cukup untuk membayar kewajiban kepada seluruh 

nasabahnya sekaligus, Industri perbankan di Indonesia telah mengalami masalah-

masalah yang apabila diamati akar penyebabnya (root causes) adalah lemah dan 

tidak diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik (good corporate 

governance). 

Hal ini menyebabkan industri perbankan tidak dapat secara berhati-hati 

(prudent) menyerap pertumbuhan risiko kredit dan harga domestik yang cepat 

berubah. Sementara itu, tidak transparannya praktik dan pengelolaan (practices 



 

and governance) suatu bank mengakibatkan badan pengawas sulit mendeteksi 

praktik kecurangan yang dilakukan oleh pengurus dan pejabat bank. Tantangan 

lain yang dihadapi bank adalah berpalingnya nasabah tradisional bank kepada 

sumber pembiayaan lain 

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang 

bergerak dibidang keuangan, yang artinya usaha perbankan selalu berkaitan 

dengan masalah bidang keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha 

perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu: 

1. Menghimpun dana. 

2. Menyalurkan dana. 

3. Memberikan jasa bank lainya. 

Kepercayaan masyarakat dalam menyimpan dana di bank sangat dipengaruhi 

oleh informasi yang diperolehnya mengenai kualitas dan kinerja bank yang 

bersangkutan dengan salah satu indikatornya adalah menilai tingkat kesehatan 

bank. Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya 

dengan baik, yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, 

menjalankan fungsinya, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta 

dapat dipergunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakan, 

terutama kebijakan moneter. Apabila kondisi bank dalam keadaan sehat, maka 

perlu dipertahankan kesehatannya, akan tetapi jika kondisinya dalam keadaan 

tidak sehat maka perlu diambil tindakan untuk memperbaikinya. Dari penilaian 

tingkat kesehatan bank ini pada akhirnya akan menunjukkan bagaimana kinerja 

bank tersebut. 

Banyak pihak yang mempunyai kepentingan untuk mengetahui lebih 

mendalam tentang laporan keuangan perbankan diantaranya bagi masyarakat luas 

merupakan suatu jaminan terhadap uang yang disimpan di bank, jaminan ini 

diperoleh dari laporan keuangan yang ada dengan melihat angka-angka yang ada 

dalam laporan keuangan. Bagi pemilik perusahaan atau pemegang saham, 

memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan untuk kemajuan perusahaan 

dalam menciptakan laba dan pengembangan usaha bank tersebut. Bagi 

pemerintah, baik bank pemerintah maupun bank swasta adalah untuk mengetahui 



 

kemajuan dan kepatuhan bank dalam melaksanakan kebijakan moneter dan 

pengembangan sektor-sektor industri tertentu. Maka pihak yang berkepentingan 

dan tertarik pada dunia perbankan diharapkan menganalisis kinerja suatu bank 

melalui analisis laporan keuangan bank, sehingga dapat tercapai kepentingan dan 

tujuan tersendiri terhadap laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan 

perbankan.  Salah satu yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja suatu bank 

adalah melalui laporan keuangan yaitu dengan melihat profitabilitas bank tersebut. 

Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, bank memiliki tujuan utama yaitu 

mencapai tingkat profitabilitas yang maksimal.  

 Tabel 1.1 Aliran Investasi Langsung di Indonesia Menurut Sektor 

 Ekonomi (Juta USD) 

Sumber : Data Bank Indonesia (Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia) 

Pada tabel 1.1 dijelaskan aliran investasi langsung di Indonesia menurut sektor 

ekonomi, pada tabel tersebut ditunjukkan bahwa lembaga perantara keuangan atau 

bank (nomor 10), pada tahun 2013 investasi yang ada di Indonesia sejumlah USD 

516 juta, periode tahun selanjutnya yakni 2014, mengalami peningkatan sejumlah 

USD 1.528 juta. Hal ini karena di sepanjang tahun 2014 Bank Indonesia secara 

konsisten menempuh kebijakan moneter yang cenderung ketat (tight bias) guna 



 

mengendalikan laju inflasi dan mengarahkan defisit transaksi berjalan ke tingkat 

yang lebih sehat. Di tahun 2015 total investasi mulai mengalami penurunan yakni 

sejumlah USD 1.110 juta, kondisi ini dikarenakan oleh dampak dari perencanaan 

kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM),dampak nilai tukar, dan risiko kredit. 

(sumber : bisnis.com) . Selain aliran investasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia 

juga memiliki peran penting bagi semua lapisan masyarakat, guna sebagai 

pedoman dalam melakukan aktivitas maupun kegiatan bisnis. Berikut adalah rafik 

pertumbuhan ekononomi Indonesia tahun 2000-2018.Ditahun 2017-2018 masih 

dalam target. 

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2000-2018 

 

Sumber : databoks.katadata.co.id 

Grafik 1.1 menunjukkan pergerakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 

tahun ke tahun disajikan dalam satuan persen. Dapat dilihat di tahun 2013 bahwa 

pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan, di tahun 2012 statistik 

pertumbuhan ekonomi sekitar 6,2%, sedangkan di tahun 2013 turun menjadi 

5,78%. Di tahun 2014 juga mengalami kondisi yang sama yakni sejumlah 5,02%, 

dan yang terakhir di tahun 2015 juga mengalami penurunan/decrease. Dapat 



 

ditarik kesimpulan bahwa dari periode pengamatan mulai tahun 2013-2015 

pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung turun. Pertumbuhan ekonomi juga 

akan mempengaruhi profit yang dihasilkan oleh perusahaan.  

Profitabilitas merupakan kemampuan bank untuk menghasilkan atau 

memperoleh laba secara efektif dan efisien, rasio profitabilitas digunakan sebagai 

indikator yang paling penting untuk mengukur kinerja suatu bank. Artinya rasio 

ini difungsikan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan 

memperoleh laba, baik hubungannya dengan penjualan, asset, maupun laba bagi 

modal sendiri. Dalam pengukuran kinerja perusahaan pada umumnya diproksikan 

dengan Return On Equity (ROE) dan Return On Assets (ROA) pada industri 

perbankan. Profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini diproksikan dengan 

Return On Assets (ROA), karena ROA memfokuskan kemampuan perusahaan 

untuk memperoleh laba dalam operasi perusahaan. Beberapa alasan mengapa 

menggunakan ROA, yaitu: 

1. ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. 

Apabila ROA meningkat berarti profitabilitas perusahaan meningkat sehingga 

dampak akhirnya adalah peningkatan profitabilitas. 

2. ROA mudah dihitung, dipahami, dan sangat menjelaskan laporan keuangan. 

3. ROA merupakan penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap 

profitabilitas terhadap profitabilitas dan unit usaha. 

Keberhasilan bank mencapai laba atau profit diantaranya memerlukan 

peningkatan pelayanan jasa kredit sebagai produk jasa utama, sesuai dengan target 

dan rencana yang ditetapkan oleh direksi, serta peningkatan keuntungan 

berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan, dan perlu didukung dengan kebijakan 

yang terpadu dan memadai, sehingga diharapkan mampu mengoptimalkan tingkat 

pelayanan kepada masyarakat. Dalam era pasar bebas sekarang ini persaingan 

bisnis akan semakin ketat, terutama pada sektor perkreditan. Dalam konteks 

demikian, pihak bank dituntut untuk menjaga prestasi dan fasilitas kredit yang 

diberikan agar dapat terjamin dengan baik mulai perencanaan kredit, analisa 

kredit, administrasi, pengawasan kredit dan yang terpenting adalah kebijaksanaan 

perkreditan yang diterapkan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis sebelum 



 

pelaksanaan perkreditan berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar dalam 

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perkreditan dapat memberikan hasil yang 

memuaskan sehingga tujuan perkreditan dimaksudkan untuk menjamin dan 

menunjang pelaksanaan kegiatan perkreditan yang sehat dalam usaha memperoleh 

laba atau profit yang berasal dari pungutan kredit yang telah disalurkan. 

Otoritas dan analis keuangan dunia telah mengamati dengan cermat krisis 

yang terjadi di Asia pada tahun 1998, dan krisis berikutnya sampai dengan 

terjadinya krisis keuangan global yang melanda beberapa negara dalam kurun 

waktu beberapa tahun ditahun 2008 hingga sekarang. Perkembangan dunia 

perbankan sangat pesat setelah terjadi deregulasi dibidang keuangan, moneter dan 

perbankan pada juni 1983. Deregulasi tersebut telah mengakibatkan kebutuhan 

dana secara langsung maupun tidak langsung melalui perbankan meningkat. 

Mengulas kegiatan ekonomi tidak lepas dari dunia Perbankan, krisis perbankan 

tahun 1997/1998 memberikan pelajaran sangat serius dalam bisnis perbankan. 

Bank kesulitan likuiditas, kualitas aset memburuk, tidak mampu menciptakan 

earning dan akhirnya modal terkuras dalam waktu yang sangat cepat, dan kondisi 

ini berlangsung hingga tahun 2004 hingga sekarang. Kesulitan lembaga perbankan 

di Indonesia tampak berkepanjangan, padahal Bank Indonesia telah menjalankan 

tugasnya sebagai Lender of last resosrt, yaitu fungsi yang melekat sebagai 

pelindung bank dalam hal terjadi kesulitan likuiditas (Taswan, 2010 dalam  Didik 

2013). Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk mempelajari setiap aspek 

yang terkait dengan pelaku utama dalam sistem keuangan, yaitu perbankan. 

Menurut Taswan (2006) mengatakan bahwa risiko perbankan di Indonesia 

pada mulanya kurang mendapat perhatian secara serius dan proporsional pada 

tahun 2000 hingga sekarang. Hal ini terindikasi dari kurangnya perhatian bank 

untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko sebagai bagian dari 

manajemen perbankan, sedikit bank yang membentuk komite manajemen risiko 

dan menempatkannya pada posisi strategis bank, kemudian ada pandangan yang 

keliru bahwa risiko harus dihindari, padahal risiko tidak selalu ada dalam dunia 

bisnis. Bisnis adalah berbagi risiko, bukan berbagi keuntungan. Tidak menyadari 

bahwa risiko berhubungan positif dengan return artinya dalam bisnis perbankan 

ketika ingin mencapai return yang tinggi maka berhadapan dengan risiko yang 



 

tinggi. Hal lain yang kurang diperhatikan adalah risiko bisa berakibat berantai 

dalam bisnis perbankan. 

Menurut peraturan BI No.6/23/DPNP/2004 BOPO (Beban Operasional 

Terhadap Pendapatan Operasional) sebagai indokator efesiensi operasional suatu 

bank dalam menjalankan operasinya dalam menjalankan segala aktifitas untuk 

mendapatkan laba yang diharapkan. Rasio BOPO sering disebut rasio efisiensi 

yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Efesiensi 

sumber daya suatu bank akan tercermin dengan persentase rasio BOPO yang 

rendah, yang merupakan perbandingan antara total biaya operasional dengan total 

pendapatan operasi. 

Dengan munculnya kredit bermasalah, maka tingkat perputaran kas pada 

bankakan semakin kecil. Bahkan jika kredit bermasalah sangat besar, maka 

perputaran kas bank terhenti dan seluruh dampak positif yang dapat ditimbulkan 

oleh penyaluran kredit tidak dapat terjadi. Ini dikarenakan pendapatan operasional 

dari pemberian kredit sangat kecil karena kas yang seharusnya diterima oleh bank 

dari penyaluran kredit tidak diterima secara penuh. 

Tabel 1.2 Data rata-rata ROA, BOPO, CAR dan NIM perusahaan  

perbankan periode 2013-2015 

No. Rasio (%) 2013 2014 2015 

1. ROA 3,08 2,85 2,32 

2. BOPO 74,08 76,29 81,49 

3. CAR 18,13 19,57 21,39 

4. NIM 4,89 4,23 5,39 

Sumber : Data Bank Indonesia, Statistik Perbankan Indonesia (data diolah). 

Dari tabel 1.2 merupakan rasio keuangan perbankan, Return on Asset (ROA) 

merupakan rasio antara laba sesudah pajak terhadap total aset, semakin besar 

ROA semakin baik kinerja perusahaan karena tingkat pengembalian atau return 

semakin besar. ROA dari tahun 2013 hingga tahun 2015 mengalami penurunan, 

hal ini menggambarkan bahwa bank belum mencapai profit yang maksimal, 



 

karena semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin baik pula kemampuan atau 

kinerja bank tersebut.  

Rasio BOPO merupakan rasio antara beban operasional terhadap pendapatan 

operasional, rasio BOPO  tahun 2013 yakni 74,08%, di tahun 2014 mengalami 

peningkatan sebesar 2,21% yakni sejumlah 76,29%. Pada tahun 2015 BOPO 

mengalami peningkatan sebesar 5,2%. Semakin rendah nilai dari rasio BOPO, 

maka efisiensi kinerja bank semakin baik. Pada tabel diatas menunjukkan bahwa 

tingkat BOPO perusahaan dari tahun 2013-2015 memiliki nilai yang cenderung 

naik, artinya semakin buruk perusahaan dalam mengelola efisiensi operasi. 

Rasio CAR (Capital Adequacy Ratio) merupakan rasio kecukupan 

modal,  adalah perbandingan antara modal sebuah bank relatif terhadap assetnya 

(yang dibobot berdasarkan resikonya). Bank Indonesia mensyaratkan minimal 

sebuah bank mempertahankan CAR-nya 8%. pada tabel 1.2 menjelaskan bahwa 

rasio CAR  dari tahun 2013 – 2015 mengalami peningkatan, yakni dari 18,13%, 

19,57%, hingga 21,39%. Hal ini cukup baik karena bank yang memiliki kinerja 

yang baik, rasio CAR harus tinggi. Bank harus menyiapkan modal sendiri yang 

cukup besar. Logikanya adalah kalau kredit yang dilepas oleh bank tersebut 

menjadi gagal bayar (default), maka bank mempunyai cadangan modal untuk 

menalanginya. Hal ini akan berdampak pada Noan Performing Loan (NPL).  

Risiko pasar dimana  bank telah melaksanakan tugasnya secara baik maka 

bank akan dapat memperoleh selisih positif pendapatan bunga yang disebut Net 

Interest Margin (NIM). Net Interest Margin (NIM) adalah rasio pendapatan bunga 

bersih terhadap jumlah kredit yang diberikan ( outstanding credit ). Pendapatan 

bunga bersih diperoleh dari bunga yang diterima dari pinjaman yang diberikan 

dikurangi dengan biaya bunga dari sumber dana yang dikumpulkan. NIM suatu 

bank dikatakan sehat apabila mempunyai NIM diatas 2 %. Pada tabel diatas 

menjelaskan bahwa NIM dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan 

hal ini dikarenakan adanya faktor eksternal bank atau risiko pasar.  

NIM (Net Interest Margin) mencerminkan resiko pasar yang timbul karena 

adanya pergerakan variabel pasar, dimana hal tersebut dapat merugikan bank. 

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia salah satu proksi dari risiko pasar adalah 

suku bunga, yang diukur dari selisih antar suku bunga pendanaan (funding) 



 

dengan suku bunga pinjaman yang diberikan (lending) atau dalam bentuk absolut 

adalah selisih antara total biaya bunga pendanaan dengan total biaya bunga 

pinjaman dimana dalam istilah perbankan disebut NIM (Mawardi, 2005). Dengan 

demikian besarnya NIM akan mempengaruhi laba rugi bank yang pada akhirnya 

mempengaruhi profitabilitas bank tersebut. 

Risiko kredit akan timbul akibat ketidakmampuan nasabah dalam membayar 

kewajiban dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian pemberian 

kredit oleh pihak Bank kepada nasabah. Seperti pembayaran pokok pinjaman, 

pembayaran bunga dan lain lain yang tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah 

ditetapkan dan apabila tidak dikelola dengan baik maka akan mengakibatkan 

kredit bermasalah non performing loan (NPL) yang semakin besar sehingga akan 

berdampak pada kondisi perbankan yang akhirnya dapat mempengaruhi 

profitabilitas pada bank tersebut. 

Dendawijaya (2009) mengatakan dampak dari keberadaan NPL yang tidak 

wajar salah satunya adalah hilangnya kesempatan memperoleh income 

(pendapatan) dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan 

berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank. Dendawijaya (2009) mengemukakan 

pada umumnya perbankan di Indonesia menghadapi masalah-masalah sebagai 

berikut. Pertama, NPL yakni jumlah kredit bermasalah, misalnya kredit macet. 

Dengan meningkatnya NPL maka akibatnya bank harus menyediakan cadangan 

penghapusan piutang yang cukup besar, sehingga kemampuan memberi kredit 

menjadi sangat terbatas dan apabila tidak tertagih maka akan mengakibatkan 

kerugian. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan laba 

(profitabilitas), di antaranya: 

1. Tingkat pendapatan bunga bersih relatif stagnan akibat biaya dana yang lebih 

tinggi. 

2. Penurunan fee-based income seiring melemahnya aktivitas dunia usaha. 

3. Kenaikan beban operasional antara lain akibat inflasi yang tinggi. Adanya 

beban pajak penghasilan yang tidak dikenakan pada tahun sebelumnya 

Jumlah kredit pada perusahaan perbankan akan mempengaruhi tingkat Noan 

Performing Loan, bank mampu mengelola kualitas kreditnya dengan baik jumlah 



 

NPL yang dihasilkan semakin kecil. Tabel dibawah ini menjelaskan jumlah kredit 

dan jumlah NPL pada periode 2013 sampai 2015. 

Tabel 1.3 Data Jumlah Kredit dan NPL pada perusahaan perbankan 

periode 2013-2015. 

No. Keterangan 2013 2014 2015 

1. Kredit 3.292.874 3.674.308 4.067.904 

2. NPL 58.279 79.388 100.933 

Sumber : Data Bank Indonesia, Statistik Perbankan Indonesia (data diolah) 

Tabel 1.3 menjelaskan bahwa jumlah kredit bersifat linier dengan jumlah 

NPL (kredit bermasalah). Selisih kredit antara tahun 2013 dan 2014 yakni 

381.434, sedangkan pada tahun 2015 selisihnya adalah 393.596. Jumlah kredit 

bermasalah dalam tiap tahunnya mengalami peningkatan secara signifikan. 

Kesimpulan dari tabel diatas adalah ketika jumlah kredit yang diberikan oleh 

nasabah lebih besar maka akan meningkatkan jumlah kredit bermasalah/macet 

(NPL). Dalam kondisi ini bank di Indonesia belum mampu mengelola kredit 

dengan baik. 

Adapun pengertian perputaran kas adalah sejak dimulainya saat kas 

diinvestasikan kedalam kredit yang disalurkan sampai pada saat kembali lagi 

menjadi kas yang tepat dan tidak terlambat. Perbandingan antara pendapatan 

dengan jumlah kas rata – rata menggambarkan tingkat perputaran kas (cash 

turnover). Semakin tinggi tingkat perputaran kas berarti semakin efisen tingkat 

penggunaan kasnya dan sebaliknya semakin rendah tingkat perputarannya 

semakin tidak efisien. Tingkat kecukupan modal juga merupakan hal yang sangat 

amat penting untuk diperhatikan karena tingkat kecukupan modal mencerminkan 

kemampuan bank dalam menanggung risiko kerugian yang mungkin timbul. 

Apabila modal yang dimiliki bank besar, maka kemampuan bank dalam 

menyalurkan pinjaman atau kredit juga besar sehingga kemampuannya untuk 

menciptakan laba juga bertambah. 

Selain menguji risiko kredit dan tingkat kecukupan modal, perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini memperluas 

dengan menguji perputaran kas pada perusahaan perbankan. Dapat dilihat bahwa 



 

risiko kredit, perputaran kas, dan tingkat kecukupan modal memiliki pengaruh 

terhadap profitabilitas perusahaan perbankan. Banyak yang sudah meneliti 

terlebih dahulu tentang risiko kredit, perputaran kas, dan tingkat kecukupan modal 

yang mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan perbankan. Namun tidak 

semua peneliti terdahulu memiliki hasil penelitian yang sama. 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Rahmat dkk (2014) menjelasknan bahwa 

efisiensi operasi (BOPO) berpengeruh negatif dan signifikan terhadap 

profitabilitas sedangkan dalam penelitian Mario (2014) menjelaskan bahwa 

BOPO berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Variabel kedua yakni CAR atau 

kecukupan modal, dalam penelitian Yulistiani dan Suryantini (2016) 

mengemukakan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, hal ini 

berbeda dengan penelitian Yanti dan Suryantini (2015), menjelaskan bahwa CAR 

berpengaruh secara simultan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Variabel 

ketiga yaitu risiko pasar atau NIM, dalam penelitian Purwoko dan Sudiyatno 

(2013) menjelaskan bahwa NIM berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

sedangkan dalam penelitian Rahmat dkk (2014) menjelaskan bahwa risiko pasar 

tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.  

Variabel keempat yakni risiko kredit (NPL), dijelaskan dalam penelitian Sari 

(2013) menjelaskan bahwa NPL berpengaruh positif terhadap profitabilitas, 

sedangkan dalam penelitian Purwoko dan Sudiyatno menerangkan bahwa NPL 

berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Variabel terakhir adalah perputaran 

kas atau cash turnover, dalam penelitian Pratama dan Putri (2013) menjelaskan 

bahwa cash turnover secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, 

sedangkan dalam penelitian Yuliastini dan Suryantini (2015) menjelaskan bahwa 

cash turnover berpengaruh positif terhadap profitabilitas.  

Hasil penelitian terdahulu yang berbeda-beda menunjukkan adanya research 

gap mengenai pengaruh risiko kredit, perputaran kas, dan tingkat kecukupan 

modal terhadap profitabilitas. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis merasa 

tertarik untuk meneliti lebih lanjut apakah beban operasional terhadap pendapatan 

operasional (BOPO), kecukupan modal (CAR), risiko pasar (NIM), resiko kredit 

(NPL) dan Cash Turnover mempengaruhi profitabilitas di perusahaan perbankan, 

sehingga judul penelitian ini adalah: “Pengaruh Rasio BOPO, CAR, NIM, NPL, 



 

dan Cash Turnover Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan Yang 

Terdaftar di Bursa Efek  Indonesia Periode 2013-2015”.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas,  maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh efisiensi operasi (BOPO) terhadap ROA pada 

perusahaan perbankan di BEI ? 

2. Bagaimana pengaruh kecukupan modal (CAR) terhadap ROA pada 

perusahaan perbankan di BEI ? 

3. Bagaimana pengaruh tingkat risiko pasar (NIM) terhadap ROA pada 

perusahaan perbankan di BEI ? 

4. Bagaimana pengaruh tingkat risiko kredit (NPL) terhadap ROA pada 

perusahaan perbankan di BEI ? 

5. Bagaimana pengaruh tingkat cash turnover terhadap ROA pada 

perusahaan perbankan di BEI ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui pengaruh efisiensi operasi (BOPO) terhadap ROA pada 

perusahaan perbankan di BEI. 

2. Mengetahui pengaruh kecukupan modal (CAR) terhadap ROA pada 

perusahaan perbankan di BEI. 

3. Mengetahui pengaruh tingkat risiko pasar (NIM) terhadap ROA pada 

perusahaan perbankan di BEI. 

4. Mengetahui pengaruh tingkat risiko kredit (NPL) terhadap ROA pada 

perusahaan perbankan di BEI. 

5. Mengetahui pengaruh tingkat cash turnover terhadap ROA pada 

perusahaan perbankan di BEI. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Bagi Perusahaan          



 

Sebagai masukan atau informasi yang dapat digunakan untuk bahan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan agar mampu meningkatkan 

kinerjanya di masa yang akan datang. 

2. Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam 

mengenai perkrediktan di dunia perbankan, terutama mengenai analisis 

pengaruh resiko kredit, perputaran kas dan kecukupan modal terhadap 

tingkat profitabilitas. 

3. Bagi Universitas 

Sebagai tambahan koleksi perpustakaan, bahan refrensi dan bahan 

masukan bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan masalah 

yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


