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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Bisa dipastikan bahwa semua orang sudah mengerti arti bank, baik yang 

pernah mendapatkan pendidikan mengenai perbankan maupun yang tidak, tahu 

arti umum dari bank. Namun sebagian besar masyarakat hanya mengetahui arti 

bank sebagai tempat menyimpan atau menabung uang dan tempat untuk 

meminjam. Sebenarnya bank memiliki pengertian yang lebih luas dengan peran 

yang sangat penting bagi negara khususnya pertumbuhan perekonomian nasional. 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan pengertian tersebut 

bank memiliki peran sebagai penghubung antara debitor dengan kreditor, karena 

bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya.  

Perbankan mendominasi perkembangan ekonomi dan bisnis suatu negara 

bahkan aktivitas dan keberadaan perbankan sangat menentukan kemajuan suatu 

Negara. Perkembangan perbankan menunjukan dinamika dalam kehidupan 

ekonomi (Rismawati, 2015). Usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu 

menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. 
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Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank 

sedangkan memberikan jasa bank lainnya kegiatan pendukung. Ketiga kegiatan 

tersebut harus dikelola secara benar, jika tidak maka akan mengakibatkan 

kerugian bagi bank itu sendiri. Perkembangan ekonomi membawa budaya bank 

semakin melekat dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Semua aktivitas ekonomi 

membutuhkan peran perbankan. Tidak hanya untuk kebutuhan transaksi, juga 

untuk kebutuhan investasi. Terlebih lagi dengan ekonomi global seperti sekarang 

ini, kebutuhan transaksi juga tidak lagi terbatas sebagai transaksi di dalam negeri 

tetapi juga dengan transaksi dengan luar negeri. 

Bank akan memberikan balasan seperti bunga sebagai rangsangan bagi 

masyarakat agar mau menabung. Selain dari pemberian yang diberikan dari bank 

kepada nasabah atau investornya, agar masyarakat tertarik menyimpan uang di 

bank, faktor yang penting untuk diperhatikan yaitu adanya kepercayaan 

masyarakat terhadap bank. Bank harus bisa menyakinkan pihak yang kelebihan 

dana bahwa dana mereka akan dikelola dengan baik dan tidak disalahgunakan 

oleh pihak bank. Penilaian tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank 

tergantung pada keahlian pengelolaannya dan juga tergantung integritas kinerja. 

Dengan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat, maka bank dapat 

memperbesar usahanya untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat yang 

membutuhkan dana sehingga peran bank dapat berjalan dengan baik. Oleh sebab 

itu, bank dituntut untuk mengelola kinerja keuangan dengan baik agar dapat 

menjaga kepercayaan masyarakat dengan bank tersebut. 
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Selain mengelola kinerja keuangan, perbaikan sistem pegawasan bank juga 

dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dimulai dari 1997 banyak bank 

yang diberhentikan operasinya dan termasuk dalam pengawasan BPPN (Badan 

Penyehatan Perbankan Nasional) sekarang sudah diganti menjadi OJK (Otoritas 

Jasa Keuangan). OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan 

tugas dan wewenangnya untuk mengatur dan mengawasi Lembaga Jasa Keuangan 

seperti sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga 

pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya (Ikatan Bankir Indonesia, 2014). 

Berbagai kejadian aktual terjadi dalam perbankan seperti melakukan merger dan 

likuidasi selalu dikaitkan dengan kesehatan bank. Beberapa contoh kejadian 

aktual yang dikaitkan dengan kesehatan bank yakni Bank CIMB Niaga dan Bank 

Lippo yang melakukan merger pada 2 Juni 2008. Dan yang paling fenomenal 

adalah kasus Bank Century (sekarang telah berganti nama menjadi Bank Mutiara). 

Posisi CAR (Capital Adequacy  Ratio) atau kecukupan modal minimum Bank 

Century per 31 Oktober adalah -3,53%. Modal adalah faktor utama pada sebuah 

perusahaan, karena melalui modal inilah perusahaan memiliki kemampuan untuk 

mengembangkan kegiatan bisnisnya, sehingga Bank Century saat itu dinyatakan 

gagal pada tanggal 20 November 2008.  

Achsanul (2012) mengungkapkan saat krisis moneter 1997, 16 bank 

ditutup, diikuti 38 bank pada 1999. Pada tahun 2004, terdapat bank yang 

melakukan merger. Di Amerika Serikat, puluhan bank ditutup di era 1980-an 

karena tidak mampu lagi bersaing. Kebangkrutan sebuah bank bisa dipicu oleh 

berbagai faktor. Bank bisa bangkrut dan harus ditutup jika kinerjanya buruk akibat 
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naiknya kredit macet, atau aset bermasalah secara signifikan. Penyebab lain 

adalah bank tersebut kesulitan likuiditas karena adanya penarikan dana secara 

besar-besaran dalam waktu bersamaan karena terjadinya krisis bersifat sistemik, 

maupun ketidakpercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Penyebab lain 

adalah pemberian kredit yang tidak hati-hati, sehingga kurang memperhatikan 

sama sekali aspek manajemen risiko, dan kehati-hatian. 

Melihat dari kejadian atas kegagalan bank yang sudah banyak terjadi, 

kinerja bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank 

dalam operasionalnya, baik yang menyangkut aspek keuangan, teknologi, 

penghimpunan penyaluran dana, pemasaran, maupun sumber daya manusia. 

Penilaian kinerja bank bagi manajemen dapat diartikan sebagai penilaian terhadap 

prestasi yang dapat dicapai, dalam hal ini laba dapat digunakan sebagai ukuran 

prestasi yang dicapai dalam suatu perusahaan (Rismawati, 2015). Laba merupakan 

hasil kerja yang dilakukan dalam melakukan kegiatan operasionalnya dan 

merupakan indikator penting dari laporan keuangan. Laporan keuangan dapat 

digunakan untuk menghitung rasio keuangan yang dapat dijadikan sebagai dasar 

penilaian kondisi keuangan perbankan atau tingkat kesehatan bank. Laba yang 

terus tumbuh dapat mengindikasikan bahwa perusahaan perbankan secara 

periodik mengalami efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan operasionalnya. 

Kinerja keuangan dan pertumbuhan laba merupakan ukuran keberhasilan direksi 

bank dan bagian dari kinerja bank secara keseluruhan.  

Bagi para investor yang melihat peningkatan pertumbuhan laba perusahaan 

perbankan akan mempengaruhi keputusan investasi. Investor mengharapkan laba 
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perusahaan perbankan pada periode berikutnya lebih baik dari periode 

sebelumnya. Dengan mengetahui pertumbuhan laba yang terus terjadi akan 

memancing investor lain karena berkaitan dengan return yang diberikan tentunya 

akan semakin besar. Dengan begitu manfaat yang didapat perusahaan perbankan 

akan memiliki tambahan modal yang dapat dialokasikan untuk melakukan 

ekspansi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan laba. Pemerintah 

menginginkan bank yang stabil dan menerapkan manajemen risiko yang baik 

sehingga dapat dilibatkan dalam proyek-proyek pemerintah, misalnya penyaluran 

Kredit Usaha Rakyat, pembangunan infrastuktur, dan sebagainya. Bank Indonesia 

juga mengharapkan dengan bank yang sehat maka dapat mendukung stabilitas 

industri perbankan dan lebih luas lagi untuk memelihara stabilitas sistem 

keuangan (Ikatan Bankir Indonesia, 2014). Dengan laba perbankan yang terus 

meningkat menunjukan bahwa kegiatan operasional bank berjalan dengan baik, 

maka fungsi utama perbankan nasional dapat terwujud dan sangat berdampak bagi 

negara dan masyarakat. Hal ini sangat jelas tercermin dalam Pasal empat (4) 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan, ”Perbankan Indonesia 

bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah 

peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.  

Pentingnya laba bagi suatu perbankan, membuat bank berusaha 

semaksimal mungkin untuk meningkatkan labanya. Namun pada kenyataannya, 

laba perbankan tidak dapat selalu dipastikan akan mengalami pertumbuhan. 

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia (SPI), laba bersih perbankan nasional 
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sepanjang tahun 2011 tercatat menembus angka Rp 75,077 triliun atau 

menggelembung hingga 31% dibandingkan tahun 2010. Kenaikan ini ditunjang 

dari peningkatan kredit yang sejalan dengan aktivitas perekonomian yang 

meningkat. Menurut Kartono, Direktur Biro Riset Infobank mengungkapkan 

bahwa pada akhir 2013, industri perbankan masih berhasil mencapai target laba 

yang cukup tinggi yaitu naik 14,95% dibanding tahun 2012. Namun, pada tahun 

2014, pertumbuhan kredit bank-bank dipatok dikisarkan 15%-17%. Hal ini 

mengakibatkan kecenderungan melambatnya pertumbuhan kredit yang 

diperkirakan akan menghambat laju laba industri perbankan di Tanah Air. Pada 

tahun 2014, perlambatan ekonomi dan pengetatan likuiditas dipastikan 

menghimpit kinerja bank, pada semester 1 2014 laba bank paling tinggi tumbuh 

10% (Irwan, 2013). Perlambatan ekonomi telah mempengaruhi kinerja sektor 

perbankan. Menurunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya risiko bisnis 

membuat ruang penyaluran kredit perbankan terus menyempit. Meningkatnya 

risiko memaksa bank untuk menaikkan kewaspadaan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap bank harus 

berupaya untuk meningkatkan kinerja bank yang akan mempengaruhi 

pertumbuhan laba. Menurut Daniariga (2012) dalam Yuliani (2013), rasio 

pertumbuhan laba dihitung dengan cara mengurangkan laba periode sekarang 

dengan laba periode sebelumnya kemudian dibagi dengan laba pada periode 

sebelumnya.  Menurut Taswan (2012), kinerja bank atau tingkat kesehatan bank 

akan dicerminkan oleh aspek pemenuhan modal minimum (Capital Adequacy 

Ratio), kualitas aktiva produktif (asset quality), kesehatan manajemen 
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(management), kemampuan memperoleh laba (earning power), kemampuan 

memenuhi kewajiban segera (liquidity), dan sensitivitas pasar (aspek risiko). 

Mengingat pentingnya pertumbuhan laba, maka akan diteliti faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan laba yang memfokuskan pada aspek permodalan 

yang diukur dengan Capital Adequacy Ratio (CAR), aspek kualitas aktiva 

produktif dengan proksi Non Performing Loan (NPL), aspek earning power 

diukur dengan proksi Beban Operasi Pendapatan Operasional (BOPO), dan aspek 

liquidity yang diukur dengan Loan Deposit to Ratio (LDR).  

Salah satu penilaian yang didasarkan kepada permodalan yang dimiliki 

oleh salah satu bank adalah dengan metode rasio kecukupan modal yang sering 

disebut dengan Capital Adequacy Ratio (CAR). Capital Adequacy Ratio (CAR) 

merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki 

bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, 

misalnya kredit yang diberikan (Rismawati, 2011). CAR merupakan  rasio  antara  

jumlah modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) (Lubis, 

2013). Menurut Kasmir (2015), perhitungan CAR memiliki bobot sebesar 20% 

dalam penentuan tingkat kesehatan bank. Peraturan dari Bank Indonesia No 

10/15/PBI/2008 menjelaskan bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 

8% (delapan persen) dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Persentase 

kebutuhan modal minimum diwakilkan dengan menggunakan CAR.  

Permodalan bagi bank sebagaimana perusahaan pada umumnya berfungsi 

sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Selain itu modal 

juga berfungsi untuk menjaga kepercayaan terhadap aktivitas perbankan dalam 
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menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi atas dana yang diterima dari 

nasabah. Jumlah modal perusahaan sangat berpengaruh pada kepercayaan nasabah 

dan investor dalam menanamkan modalnya. Bank yang dapat menjaga modalnya 

akan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat terhadap bank tersebut. Bank 

dalam kegiatan operasionalnya tentu akan selalu berhubungan dengan risiko yang 

akan didapatkannya, namun dengan modal yang cukup, maka bank tersebut 

memiliki kemampuan untuk menutup risiko kerugian dari aktivitas yang 

dilakukannya dan memiliki kemampuan dalam mendanai kegiatan 

operasionalnya. Para investor atau nasabah percaya untuk menyimpankan 

uangnya pada bank karena jika jumlah modal meningkat atau modal memiliki 

posisi yang baik berarti jumlah rasio CAR yang didapatkan besar. CAR yang 

tinggi artinya bank tersebut dapat membiayai risiko perbankan dengan modal di 

luar kegiatan operasionalnya atau menghimpun dana untuk keperluan 

organisasionalnya sehingga membuat pendapatan bank meningkat dan 

berpengaruh dengan kenaikan laba perbankan. Hal ini didukung dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Doloksaribu (2012) yang menunjukan CAR 

berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan laba. Hal ini pun diungkapkan 

oleh Hidayatullah (2012) yang menujukan bahwa secara parsial variabel CAR 

berpengaruh positif signifikan terhadap variabel pertumbuhan laba perbankan. 

Hasil penelitian Lubis (2013) menunjukan bahwa CAR berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

Rasio LDR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat 

likuiditas. Perhitungan LDR memiliki bobot sebesar 15% dalam menilai tingkat 
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kesehatan bank (Kasmir, 2015). Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) didapatkan 

dari perbandingan antara total kredit yang diberikan dengan total Dana Pihak 

Ketiga (DPK) yang dapat dihimpun oleh bank (Syahputra, 2014). Menurut Surat 

Edaran Bank Indonesia No 15/41/DKMP Tanggal 1 Oktober 2013 menyatakan 

bahwa batas aman dari Loan to Deposit Ratio suatu bank adalah sekitar 78% 

sampai 92%. Masalah yang sering dihadapi bisnis perbankan adalah adanya 

persaingan tajam yang tidak seimbang yang dapat menimbulkan ketidak efisienan 

manajemen yang berakibat pada pendapatan dan munculnya kredit bermasalah 

yang dapat menimbulkan penurunan laba. Kredit bermasalah akan mempengaruhi 

permodalan yang juga dapat menyebabkan bank mengalami masalah likuiditas. 

Pertumbuhan kredit yang belum optimal tercermin dari angka-angka Loan to 

Deposit Ratio (LDR). Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio untuk 

mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para 

nasabah yang telah menanamkan dananya dengan kredit-kredit yang telah 

diberikan kepada para debiturnya (Yuliani dan Lusmeida, 2013).  

Dengan adanya simpanan berupa dana pihak ketiga yang diterima oleh 

bank, maka bank harus bisa membayar imbalan atas simpanan tersebut. Bank 

dapat membayar imbalan tersebut dengan cara mengeluarkan kredit, karena 

dengan kredit, bank akan mendapatkan laba berupa bunga kredit. Semakin banyak 

pihak bank menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, maka laba 

bank yang berasal dari bunga kredit tersebut akan semakin besar, sehingga 

meningkatkan pertumbuhan laba. Selain itu, semakin besar nilai LDR 

perusahaan perbankan menunjukkan dana pihak ketiga tersalurkan atau tidak ada 
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iddle money yang dapat mengakibatkan bank kehilangan kesempatan 

mendapatkan bunga, pendapatan rendah dan perubahan laba menjadi rendah 

(Artwienda (2009) dalam Doloksaribu, 2012). Hal ini didukung oleh penelitian 

Syahputra (2014) yang menunjukan bahwa LDR secara signifikan dan positif 

mempengaruhi pertumbuhan laba dan penelitian Mahdjani (2014) yang 

membuktikan bahwa LDR berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan 

laba perusahaan perbankan dan pengaruhnya bersifat negatif. 

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 

Desember 2001, Non Performing Loan (NPL) merupakan salah satu perhitungan 

dalam Aktiva Produktif dari sisi kredit. Dalam menjalankan tugasnya bank 

mengalami risiko bank yaitu risiko kredit. Non Performing Loan (NPL) 

merupakan rasio kredit yang menunjukan jumlah kredit yang disalurkan yang 

mengalami masalah tentang kegagalan pihak debitur untuk memenuhi 

kewajibannya membayar angsuran (cicilan) pokok beserta bunga yang telah 

disepakati (Lubis, 2013). Perhitungan NPL memiliki bobot sebesar 12,5% dalam 

menilai tingkat kesehatan bank (Kasmir, 2015). Rasio ini menunjukkan bahwa 

kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan 

oleh bank. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.6/9/PBI/2004 batas aman NPL  

suatu bank berada di bawah 5%, semakin tinggi NPL pada suatu bank, maka 

risiko bank tersebut pada kredit bermasalah akan semakin tinggi. Penurunan rasio 

NPL terjadi karena adanya perbaikan kualitas kredit yang diikuti dengan 

tingginya penyaluran kredit perbankan (Prayudi, 2010). 
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NPL merupakan rasio yang menilai tingkat pengolahan kredit macet yang 

ada pada bank. Bank dikatakan mempunyai NPL yang tinggi, jika banyaknya 

kredit yang bermasalah lebih besar daripada jumlah kredit yang diberikan kepada 

debitur. Apabila suatu bank mempunyai NPL yang tinggi, maka akan 

memperbesar biaya baik biaya cadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, 

dengan kata lain NPL merupakan indikasi adanya masalah dalam bank tersebut 

yang mana jika tidak segera mendapatkan solusi maka akan berdampak bahaya 

pada bank yaitu mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian 

macet dan bank tersebut dapat dinyatakan tidak sehat sehingga tidak layak bagi 

investor untuk berinvestasi pada bank bersangkutan.  

Sebaliknya jika semakin kecil rasio NPL maka semakin kecil jumlah 

kredit yang diberikan, sehingga bank akan mendapat keuntungan dari 

pembayaran bunga kredit tersebut, selain itu bank juga dapat membuat para 

nasabah dan investor percaya bahwa uang yang ditabung dalam bank tersebut 

akan dikelola oleh bank dengan baik dan tepat, sehingga berdampak pada 

pertumbuhan laba perbankan.  Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan 

Fathoni (2012) yang menemukan bahwa NPL berpengaruh terhadap pertumbuhan 

laba. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahputra (2014) 

dengan hasil pengujian bahwa NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan laba. Hasil pengujian lain oleh Lubis (2013), pada penelitiannya 

bahwa Non Performing Loan (NPL) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

Laba BPR di Indonesia periode tahun 2008-2012. 
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Efisiensi operasional merupakan salah satu masalah komplek yang 

dialami oleh perbankan di mana setiap bank selalu berusaha untuk memberikan 

layanan yang terbaik kepada nasabah, namun pada saat yang sama bank harus 

berupaya untuk beroperasi dengan efisien. Kompetisi di industri perbankan tentu 

dapat menurunkan tingkat profitabilitas masing-masing bank, dan apabila tingkat 

profitabilitas rendah maka akan dapat mengakibatkan bank mengalami kerugian 

yang cukup berarti. Indikator efisiensi operasional yang digunakan adalah Beban 

Operasional Pendapatan Operasional (Rembawati, 2014). Menurut Syahputra 

(2014), rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) sering disebut 

rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank 

dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional.  

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia  No.15/7/DPNP tanggal 8 Maret 

2013 dijelaskan bahwa rasio BOPO yang  harus dijaga bank umum tidak lebih 

dari 85%. Perhitungan BOPO memiliki bobot sebesar 10% dalam menilai 

tingkat kesehatan bank (Kasmir, 2015). Semakin kecil BOPO menunjukkan 

semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan dan 

semakin efisien bank dalam menjalankan aktivitas usahanya, karena BOPO yang 

kecil berarti biaya operasional pada bank lebih kecil daripada pendapatan 

operasionalnya. Jika pendapatan operasional lebih besar daripada beban 

operasional, maka laba yang dihasilkan oleh bank juga akan semakin besar. Hal 

ini didukung oleh penelitian Lubis (2013) dan Hidayatullah (2012) yang 

menunjukan bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba 

perbankan. 
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Penelitian ini merupakan replikasi dari hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Andayani dkk. (2015), yang meneliti mengenai pengaruh kecukupan modal, 

kualitas aktiva produktif, rentabilitas, dan likuiditas terhadap pertumbuhan laba.  

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Perbedaan variabel independen yang digunakan, penelitian sebelumnya 

menggunakan Capital Adequacy Ratio (CAR), Kualitas Aktiva Produktif, 

BOPO, dan Loan to Deposit Ratio (LDR) sebagai variabel independen 

sedangkan penelitian ini mengurangkan variabel Kualitas Aktiva Produktif 

karena perhitungan Kualitas Aktiva Produktif tidak memiliki bobot dalam 

menilai tingkat kesehatan bank (Kasmir, 2015) dan tidak semua perusahaan 

perbankan mempublikasikan Laporan Aktiva Produktifnya, di mana di dalam 

laporan tersebut terdapat informasi atas aktiva produktif dan aktiva produktif 

yang bermasalah yang dimiliki perusahaan perbankan. Dalam penelitian ini 

juga menambahkan satu variabel independen yaitu rasio Non Performing Loan 

(NPL) yang mengacu pada penelitian Mahdjani (2014) yang meneliti pengaruh 

CAR, NPL dan LDR terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan perbankan. 

Rasio Non Performing Loan (NPL) menggantikan Kualitas Aktiva Produktif 

dalam menilai tingkat kesehatan bank dari segi earning power atau aktiva 

produktif dengan bobot penilaian sebesar 12,5%.  

2. Tahun penelitian yaitu tahun 2010-2014 sedangkan penelitian Andayani dkk. 

(2015) pada tahun 2010-2013 dan Mahdjani (2014) pada tahun 2010-2012. 
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3. Objek dari penelitian ini adalah Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) sedangkan objek dari penelitian Adayani dkk. (2015) adalah 

Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Buleleng dan objek dari penelitian 

Mahdjani (2014) adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka judul penelitian ini 

adalah “Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio, Non 

Performing Loan, dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap 

Pertumbuhan Laba Perbankan (Studi Pada Bank Umum yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2014)”. 

 

1.2   Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini agar masalah terfokus dan terarah, maka dititikberatkan 

ruang lingkup pembatasan masalah pada hal-hal sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2014. Perusahaan 

perbankan yang digunakan adalah perusahaan perbankan jenis Bank Umum. 

2. Objek yang diteliti sebagai variabel dependen penelitian yaitu pertumbuhan 

laba Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Variabel Independen penelitian ini adalah rasio keuangan yang meliputi 

Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Non Performing 

Loan (NPL), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah: 

1. Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap pertumbuhan 

laba perbankan? 

2. Apakah Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap pertumbuhan laba 

perbankan? 

3. Apakah Non Performing Loan (NPL) berpengaruh terhadap pertumbuhan laba 

perbankan? 

4. Apakah Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh 

terhadap pertumbuhan laba perbankan? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Capital Adequacy Ratio 

(CAR) terhadap pertumbuhan laba perbankan.  

2. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Loan to Deposit Ratio 

(LDR) terhadap pertumbuhan laba perbankan. 

3. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Non Performing Loan 

(NPL) terhadap pertumbuhan laba perbankan. 

4. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Biaya Operasional 

Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap pertumbuhan laba perbankan. 

Pengaruh Capital Adequacy..., Sanny Johana Lim, FB UMN, 2016



16 
 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan:  

1. Bagi Bank dan Investor  

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan perusahaan perbankan dapat 

mengetahui langkah yang dapat diambil untuk memberikan kinerja yang 

terbaik untuk dunia perbankan. Investor jadi mudah untuk menyeleksi dan 

mengambil keputusan untuk menginvestasikan dananya dengan cermat melihat 

pertumbuhan laba perbankan yang ada. Hal ini dilakukan untuk  mencapai 

harapan atau tujuan yang diinginkan.  

2. Bagi Masyarakat Umum dan Nasabah  

Penelitian ini akan membantu masyarakat atau nasabah dalam memberikan 

penilaian pada pertumbuhan laba perbankan khususnya pada bank umum yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2014 sehingga 

masyarakat atau nasabah akan lebih yakin untuk menyimpan dana pada bank 

yang memiliki kinerja yang baik dan sehat. 

3. Bagi Peneliti Berikutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan referensi 

bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya. Diharapkan 

penelitian ini bisa disempurnakan dan berbagai variabel lain yang digunakan 

dapat memperkaya riset tentang pertumbuhan laba perbankan. 

4. Bagi Penulis 

Sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi 

mengenai cara mengetahui keadaan bank yang baik. 
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1.6    Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pembahasan 

dalam penelitian ini, berikut materi pokok yang akan dibahas pada setiap bab 

yaitu: 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan menguraikan hal-hal yang melatarbelakangi 

penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan.   

BAB II:     TELAAH LITERATUR 

Bab ini menguraikan teori-teori relevan serta hasil-hasil penelitian 

terdahulu yang melandasi penelitian yang dilakukan saat ini. Selain itu 

bab ini juga memuat kerangka pemikiran serta rumusan hipotesis yang 

digunakan. 

BAB III:    METODE PENELITIAN 

Bab ini memuat gambaran umum objek penelitian, variabel-variabel 

dalam penelitian, serta metode dan teknik-teknik yang digunakan 

dalam penelitian, seperti teknik pengumpulan data, teknik 

pengambilan sampel, dan teknik analisis data yang digunakan untuk 

pengujian hipotesis. 

BAB IV:    ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini dipaparkan hasil-hasil dari penelitian, dari tahap analisis, 

desain, hasil pengujian hipotesis dan implementasinya, berupa 

penjelasan teoritik, baik secara kualitatif dan atau kuantitatif  
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BAB V:     SIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisikan simpulan peneliti atas data hasil penelitian, 

keterbatasan penelitian, saran peneliti untuk penelitian selanjutnya. 

Simpulan berisi jawaban atas tujuan penelitian serta informasi 

tambahan yang diperoleh dari hasil penelitian. Keterbatasan berisi 

kelemahan yang terdapat dalam penelitian ini sedangkan saran berisi 

usulan untuk mengatasi masalah atau kelemahan tersebut, yang dapat 

dilakukan pada penelitian selanjutnya. 
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