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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Dalam suatu negara, Bank memiki peran penting untuk menunjang 

perekonomian suatu negara karena bank memiki peran untuk menyalurkan 

dana ke semua sektor pembagunan guna meningkatkan taraf hidup orang 

banyak. Secara umum telah disepakati bahwa perbankan yang sehat adalah 

persyaratan untuk membangun perekonomian yang berkelanjutan. Sektor 

perbankan juga memenuhi fungsi penting ekonomi dalam menyediakan 

intermediasi keuangan dan percepatan ekonomi dalam mengubah simpanan 

menjadi investasi yang produktif. 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). 

       Di Indonesia terdapat beberapa jenis Bank Umum yang terdaftar di Bursa 

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

dan Bank Umum Swasta Nasional (BUSN).  Bank Umum Milik Pemerintah 

merupakan Bank yang seluruh atau sebagian sahamnya milik pemerintah, 

sedangkan Bank Umum Milik Swasta merupakan Bank yang sebagian 

sahamnya milik swasta. Kegiatan Bank Umum adalah untuk 
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Menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, 

dan memberikan jasa bank lainnya.  

       Semakin tinggi Profitabilitas Bank menunjukan semakin baiknya kualitas 

kinerja keuangan yang dimiliki oleh Bank (Alhassan 2015). Jika sistem 

keuangan dalam bank berjalan efisien maka akan tampak peningkatan profit 

baik, jumlah aliran dana yang mengalir dari pemilik modal kepada peminjam 

dan pelayanan bank yang lebih baik (Sufian dan Habibullah 2009). Oleh 

sebab itu diperlukan berbagai analisis profitabilitas yang akan diacapai untuk 

menghindari  masalah likuiditas dan bahkan kemungkinan terjadinyan 

kebangkrutan usaha yang dapat dideteksi dari awal.  

Profitalitas Bank merupakan suatu kemampuan bank dalam 

menghasilkan laba. Dalam dunia perbankan, profitabilitas menjadi masalah 

yang sangat penting, karena tingkat profitabilitas dapat menjadi jaminan 

hidup bank dan dapat menjadi alat untuk menarik minat investor dalam 

menanamkan modal. Untuk menilai profitabilitas bank dapat lihat dari 

laproan keuangan bank. Untuk mengevaluasi perkembangan financial dengan 

hasil-hasil yang telah dicapai dapat dilakukan dengan menganalisis laporan 

keuangan. Dalam menghitung profitabilitas bank ada berbagai variabel yang 

diduga dapat mempengaruhi profitabilitas bank, salah satunya dengan 

menggunakan ROA. Rasio yang diduga dapat mempengaruhi  profitabilitas 

bank yaitu, Size Bank, Equity to Tottal Assets Ratio (EAR), Loan to Deposits 

Ratio (LDR),  Loan Loss Provisions (LLP) untuk menunjukkan  apakah bank 

dapat memperhankan seluruh aktivanya. 
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       Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian untuk 

menguji pengaruh Size, Equity to Assets Ratio, Loan to Deposits Ratio, Loan 

Loss Provisions (LLP) terhadap ROA. Hal itu membuat penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Analisi Faktor Yang Mempengaruhi 

Tingkat Profitabilitas Bank (Studi Kasus Pada Bank Umum Yang 

Terdaftar di BEI Tahun 2018)”. 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat disusun 

pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh Size Bank terhadap Profitabilitas ROA?  

2. Bagaimana pengaruh Equity to Tottal Assets Ratio (EAR) terhadap 

Profitabilitas ROA?   

3. Bagaimana Pengaruh Loan to Deposits Ratio (LDR) terhadap 

Profitabilitas ROA? 

4. Bagaimana Pengaruh Loan Loss Provisions (LLP) terhadap ROA? 

C. Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan uraian perumusan masalah diatas, tujuan melakukan 

penelitian ini adalah untuk menganalisis: 

1. Untuk menganalisis pengaruh Size Bank terhadap Profitabilitas 

ROA. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Equity to Tottal Assets Ratio (EAR) 

terhadap Profitabilitas ROA. 
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3. Untuk menganalisis pengaruh Loan to Deposits Ratio (LDR) 

terhadap Profitabilitas ROA. 

4. Untuk menganalisis pengaruh Loan Loss Provisions (LLP) 

terhadap Profitabilitas ROA. 

D. Manfaat Penelitian 

       Dengan melakukan penelitian ini, di harapkan hasil penelitian 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a) Hasil penelitian dapat digunakan untuk memberikan referensi 

tambahan penelitian selanjutnya dalam menganalisa faktor-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 di jadikan bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan guna meningkatkan profitabilitas bank. 

E. Sistematika Penulisan 

       Untuk memudahkan pemahaman dan memberikan gambaran kepada 

pembaca, dalam penulisan penelitian ini terdapat lima bab dengan sistematika 

sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini memaparkan tentang latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan.   

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini membahas tentang teori-teori yang melandasi 

penelitian meliputi, Bank, Profitabilitas, ROA, Size Bank, Loan to 

Deposit Ratio, Equity to Tottal Assets Ratio,  Loan Loss Provision, 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan 

meliputi, jenis penelitian, metode pengambilan populasi dan 

sampel, data dan sumber data, serta metode analisis data. 

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini memaparkan hasil dari penelitian dan                       

pembahasan. 

BAB V  PENUTUP  

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, 

dan saran untuk pihak-pihak yang terkait. 




