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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank mempunyai peran yang penting untuk perkembangan ekonomi suatu 

negara seperti menyalurkan dana ke semua sektor pembangunan. Ketika 

negara sedang dalam pemulihan ekonomi, bank masih belum bisa optimal 

dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan 

yang menunjukkan rasio perbandingan jumlah kredit yang diberikan kepada 

pihak ketiga yaitu Loan to Deposit Ratio (LDR). Peran intermediasi sangat 

berpengaruh terhadap ekonomi. Jika penyaluran jumlah kredit mengalami 

penurunan, secara tidak langsung membuat pertumbuhan ekonomi di negara 

tersebut menjadi lambat. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup orang banyak (UU No. 10 Tahun 1998).  

Terdapat beberapa jenis Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI), diantaranya Bank Umum Milik Pemerintah (Persero) dan 

Bank Umum Swasta Nasional (BUSN). Bursa Efek Indonesia (BEI) 

merupakan salah satu lembaga di pasar modal hasil penggabungan antara 

Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Per 1 Desember 2007, 

Pemerintah memutuskan untuk menggabungkan Bursa Efek Jakarta sebagai 

pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif. 
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Bank Umum Milik Pemerintah (persero) merupakan bank yang seluruh 

atau sebagian sahamnya milik pemerintah, sedangkan BUSN merupakan bank 

yang sebagian sahamnya milik swasta. Bank memiliki beberapa risiko usaha 

yang disebabkan karena ketidakpastian dalam suatu hasil yang diterima. 

Semakin hasil yang diterima tidak pasti, maka semakin tinggi risiko bank yang 

didapatkan. Risiko-risiko yang dihadapi oleh bank diantaranya: risiko kredit, 

risiko investasi, risiko likuiditas dan risiko operasional. Kegiatan Bank Umum 

adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada 

masyarakat, dan memberikan jasa bank lainnya. Dalam menjalankan 

kegiatannya, bank harus mendapatkan kepercayaan dari para nasabah agar 

dapat menarik minat nasabah untuk menyimpan dana di bank tersebut.  

Kondisi perbankan ditahun 2013 mengalami sedikit perlambatan karena 

beberapa pengetatan kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia 

dan Pemerintah. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh LPS (Lembaga 

Pinjaman Simpanan), pada tahun 2014 dan 2015 profitabilitas bank sedang 

dalam tekanan dan diprediksi pada tahun 2016 akan terjadi hal yang sama. 

Tekanan tersebut dikarenakan dana pihak ketiga dan pertumbuhan kredit 

sedang menurun. Kondisi di atas tentu saja mempengaruhi kinerja bank dan 

dapat dilihat salah satunya dengan profitabilitas.  

Profitabilitas bank merupakan suatu kemampuan bank dalam 

menghasilkan laba. Masalah profitabilitas menjadi hal yang sangat utama, 

karena tingkat profitabilitas dapat menjadi jaminan untuk kesejahteraan hidup 

bank di masa yang akan datang dan berpengaruh terhadap ketertarikan 
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investor dalam menanamkan modal. Menilai profitabilitas suatu bank dapat 

dilihat dengan menganalisis laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan 

kumpulan atau catatan keuangan suatu perusahaan untuk menilai kemampuan 

perusahaan tersebut. Dengan menganalisis laporan keuangan, perusahaan 

dapat mengevaluasi perkembangan financial dengan hasil-hasil yang telah 

dicapai selama perusahaan tersebut berdiri dan untuk membandingkan 

profitabilitas perusahaan satu dengan lainnya. Rasio yang sangat berpengaruh 

terhadap profitabilitas perbankan adalah Return on Assets (ROA). 

ROA merupakan kemampuan bank menghasilkan laba dalam  mengelola 

aset yang berasal dari himpunan simpanan nasabah. Jika ROA yang dihasilkan 

semakin besar, maka semakin baik kinerja bank yang dihasilkan. Rasio 

keuangan yang digunakan oleh bank dengan perusahaan non-bank sebenarnya 

tidak jauh berbeda. Perbedaanya terletak pada jenis rasio yang digunakan 

dalam menilai rasio yang jumlahnya lebih banyak. Berikut rasio keuangan 

bank yang biasa digunakan dalam menilai suatu profitabilitas bank yaitu 

Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Performing Loan (NPL), Biaya 

Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Loan to Deposit Ratio (LDR), 

Net Interest Margin (NIM). Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio 

yang menunjukan apakah bank dapat mempertahankan seluruh aktiva bank 

yang dimiliki. Net Performing Loan (NPL) merupakan rasio yang menunjukan 

jumlah dan resiko kredit pada suatu bank. Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO) merupakan rasio yang menunjukkan perolehan laba yang 

dihasilkan bank melalui kegiatan operasionalnya. Loan to Deposit Ratio 
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(LDR) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam memberikan 

kredit. Net Interest Margin (NIM) adalah rasio yang menunjukkan bank dalam 

mengelola aktiva bank yang dimiliki.  

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh CAR, NPL, BOPO, LDR, NIM terhadap ROA. Hal itu 

membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Analisis 

Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Profitabilitas Bank (Studi Kasus 

Pada Bank Umum Yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2016)”. 

B. Perumusan masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dirumuskan pertanyaan-

pertanyaan  penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap 

Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum yang Terdaftar di BEI tahun 2013-

2016? 

2. Bagaimana pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap Profitabilitas 

(ROA) pada Bank Umum yang Terdaftar di BEI tahun 2013-2016? 

3. Bagaimana pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum yang Terdaftar di BEI 

tahun 2013-2016? 

4. Bagaimana pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Profitabilitas 

(ROA) pada Bank Umum yang Terdaftar di BEI tahun 2013-2016? 

5. Bagaimana pengaruh Net Interest Margin (NIM) terhadap Profitabilitas 

(ROA) pada Bank Umum yang Terdaftar di BEI selama tahun 2013-2016? 
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6. Bagaimana pengaruh CAR, NPL, BOPO, LDR dan NIM secara simultan 

terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum yang Terdaftar di BEI 

tahun 2013-2016? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian perumusan masalah diatas, tujuan melakukan 

penelitian ini untuk menganalisis, menguji dan membuktikan secara empiris: 

1. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Profitabilitas (ROA) 

pada Bank Umum yang Terdaftar di BEI tahun 2013-2016. 

2. Pengaruh Net Performing Loan (NPL) terhadap Profitabilitas (ROA) pada 

Bank Umum yang Terdaftar di BEI tahun 2013-2016. 

3. Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap 

Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum yang Terdaftar di BEI tahun 2013-

2016. 

4. Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Profitabilitas (ROA) pada 

Bank Umum yang Terdaftar di BEI tahun 2013-2016. 

5. Pengaruh Net Interest Margin (NIM) terhadap Profitabilitas (ROA) pada 

Bank Umum yang Terdaftar di BEI tahun 2013-2016. 

6. Pengaruh CAR, NPL, BOPO, LDR dan NIM secara simultan terhadap 

Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum yang Terdaftar di BEI tahun 2013-

2016. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan hasil penelitian memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

a) Hasil penelitian dapat digunakan untuk memberikan referensi 

tambahan penelitian selanjutnya dalam menganalisis faktor yang 

mempengaruhi tingkat profitabilitas bank. 

b) Hasil penelitian dapat menjadi sumber ilmu tambahan untuk akademik  

manajemen keuangan dalam menganalisis faktor yang mempengaruhi 

tingkat profitabilitas bank. 

2. Manfaat Praktis 

a) Hasil penelitian dapat berguna bagi Bank untuk meningkatkan 

profitabilitas bank dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

mengambil keputusan. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan, penelitian ini disusun secara sistematis 

sebagai berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini, terdapat penjelasan tentang  latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini, terdapat penjelasan tentang landasan teori, review 

penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis, kerangka 

pemikiran. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini, terdapat jenis penelitian, populasi dan sampel, 

definisi operasional dan pengukuran variabel, data dan sumber 

data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN 

Dalam bab ini, terdapat tentang deskripsi objek penelitian, hasil 

analisis data dan pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini, terdapat simpulan atas hasil pembahasan analisa 

data penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang 

bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. 

 


