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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LatarBelakang 

Pembangunan ekonomi saat ini tidak terlepas dari perkembangan berbagai 

macam lembaga keuangan. Lembaga-lembaga keuangan tersebut yang paling besar 

peranannya dalam pembangunan ekonomi salah satunya adalah lembaga keuangan 

bank, atau juga disebut bank. Masyarakat di indonesia terutama yang hidup 

diperkotaan atau kota-kota besar sudah tidak asing lagi jika mendengar kata bank. 

Bahkan sekarang ini sebagaian besar masyarakat perdesaan pun sudah terbiasa 

mendengar kata bank. Bank merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai 

pelantaran keuangan antara pihak-pihak yang memiliki dana dengan pihak-pihak 

memerlukan dana serta lembaga yang berfungsi memperlancar aliran lalu lintas 

pembayaran (Booklet Perbankan Indonesia, 2009). 

Krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2008 yang dipicu oleh kebangkrutan 

bisnis properti di Amerika Serikat dikarenakan membeli property melalui kreditor 

non bank dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi dari suku bank dan 

bangkrutnya bank investasi terbesar yaitu Lehman Brothers, hal tersebut 

mempengaruhi perekonomian sektor perbankan. Kondisi tersebut membuat sektor 

perbankan mengalami kesulitan likuiditas, diantaranya 3 bank BUMN (Bank 

Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Mandiri) yang meminta 

bantuan likuiditas kepada pemerintah masing-masing sebesar 5 triliun, uang 

tersebut berasal dari uang Pemerintah yang berada di BI. Berbagai kebijakan telah 
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ditempuh oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas system keuangan, sehingga 

pada tahun 2009 sektor perbankan dalam kondisi yang stabil (Bank Indonesia, 

2010). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan rasio profitabilitas dari aset ROA 

(Return On Asset) pada industri perbankan selama 2016 menurun tipis karena bank-

bank perlu menggelembungkan biaya pencadangan akibat meningkatnya rasio 

kredit bermasalah NPL (Non-Performing Loan). Ketua Dewan Komisioner OJK 

Muliaman Hadad mengatakan indikator ROA pada 2016 menurun tipis menjadi 

2,23% dari 2015 yang sebesar 2,32%, karena kebutuhan mitigasi risiko terhadap 

aset perbankan mengingat NPL yang terus menanjak, bahkan pernah mencapai 

3,1%. Pada akhir Desember 2016, NPL perbankan telah membaik menjadi 2,93% 

(Otoritas Jasa Keuangan, 2016). 

Begitu banyaknya bank di indonesia tentu menambah risiko yang dihadapi, 

sehingga jika ada bank besar yang mempunyai risiko sistemik akan dapat 

mengancam perekonomian indonesia. Maka dari itu bank harus bisa menjaga 

kepercayaan masyarakat. Tingkat kesehatan bank dapat dilihat melalui beberapa 

indikator atau alat ukur. Salah satu indikator tersebut adalah laporan keuanganibank 

yang dapat digunakan menjadi dasaripenilaian. Di dalam laporan keuangan dapat 

dihitung melalui beberapa rasio keuangan yang biasanya dijadikan sebagai dasar 

penilaian tingkat kesehatan bank dan nantinya hasil tersebut akan dijadikan alat 

untuk mengestimasikan beberapa hubungan kunci serta kecendrungan yang dapat 

memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi keberhasilan perusahaan 

dimasa yang akan datango(Almilia & Herdiningtyas,o2005). 
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Salah satu hal penting dalam memprediksi prospek bank dapat dilihat dari 

kinerja dalam menghasilkan laba ditujukan lewat laporan keuangan. Kinerja bank 

dapat dilihat dalam menghasilkan laba atau profitabilitas yang dapat diukur 

mengunakan Return On Equity (ROE) maupun Return On Asset (ROA). Return On 

Assets (ROA) hanya memfokuskan dalam menghasilkan pendapatan dalam operasi 

perusahaan, sedangkan Return On Equity (ROE) hanya mengukur pengembalian 

yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis bank. Return On 

Assets (ROA) dipilih sebagai ukuran kinerja bank, karena dapat digunakan untuk 

hasil penelitian dalam mengukur seberapa baik kemampuan bank mengatur aset 

yang dimiliki secara keseluruhan. Return On Assets (ROA) dapat digunakan dalam 

membandingkan kinerja antar bank dari satu periode ke periode berikutnya 

(Kuncoro, 2002:234). Salah satu alat ukur yang digunakan untuk menentukan 

kondisi suatu bank dikenal dengan nama Analisis CAMELS. Analisis ini terdiri dari 

Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity, dan Sensitivity (Kasmir, 

2012:48). 

Aspek capital dapat diukur salah satunya dengan rasio Capital Adequancy Ratio 

(CAR). Capital Adequancy Ratio (CAR) merupakan rasio yang memperlihatkan 

seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, 

surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, 

disamping memperoleh dana dari sumber-sumber di luar bank seperti dana 

masyarakat, pinjaman, dan lain-lain (Dendawijaya, 2005:121). Tingkat Capital 

Adequancy Ratio (CAR) yang ideal akan meningkatkan kepercayaan masyarakat 

sebagai pemilik dana terhadap bank sehingga masyarakat akan memiliki keinginan 
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yang lebih untuk menyimpan dananya dibank, yang pada akhirnya bank memiliki 

kecukupan dana untuk menjalankan kegiatan opreasional seperti pemberian kredit 

kepada masyarakat yang memungkinkan bank untuk memperoleh laba lebih dari 

kenaikan pendapatan bunga kredit yang dikeluarkan (Hardiyanti, 2012). Hasil 

penelitian dari Yudhiartini dan Dharmadiaksa (2014), Widowati (2015) 

menunjukkan bahwa Capital Adequancy Ratio (CAR) berpengaruh negatif 

terhadap Return On Assets (ROA), namun penelitian yang dilakukan oleh Susanto 

dan Kholis (2016), Sukarno dan Syaichu (2006), Eng (2013)  menunjukkan bahwa 

Capital Adequancy Ratio (CAR) berpengaruh positif terhadap Return On Assets 

(ROA), sedangkan penelitian Dewi dkk (2014) menunjukkan bahwa Capital 

Adequancy Ratio (CAR) tidak berpengaruh terhadap Return On Assets (ROA). 

Dengan adanya research gap dari penelitian sebelumnya maka perlu dilakukan 

penelitian lanjutan pengaruh Capital Adequancy Ratio (CAR) terhadap Return On 

Assets (ROA).   

Dalam penelitian ini aspek likuiditas adalah Loan to Deposit Ratio (LDR). Loan 

to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio yang mengukur perbandingan jumlah 

kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank (Sudiyatno & 

Suroso, 2010:127). Hasil penelitian menurut Dewi dkk (2014), Susanto dan Kholis 

(2016), Widowati (2015), Yudhiartini dan Dharmadiaksa (2016) menunjukkan 

bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) tidak mempunyai pengaruh terhadap Return 

On Assets (ROA), namun pada penelitian yang dilakukan Sukarno dan Syaichu 

(2006)  menunjukkan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) mempunyai pengaruh 

positif terhadap Return On Assets (ROA). Sedangkan penelitian yang dilakukan 
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oleh Eng (2013) menunjukkan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh 

negatif terhadap Return On Assets (ROA). Dengan adanya research gap dari 

penelitian sebelumnya maka perlu dilakukan penelitian lanjutan pengaruh Loan to 

Deposit Ratio (LDR) terhadap Return On Assets (ROA) 

Dalam penelitian ini aspek assets adalah Non Performing Loan (NPL). Non 

Performing Loan (NPL) merupakan kredit yang sedang mengalami kemacetan 

dalam pelunasannya yang terjadi karena faktor yang internal ataupun eksternal. 

Resiko kredit dapat meningkat jika bank meminjamkan kepada nasabah yang tidak 

memiliki pengetahuan yang memadai (Wulandari & Sudjarni, 2013). Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Widowati (2015), Susanto dan Kholis (2016), Eng 

(2013) menunjukkan bahwa Non Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif 

terhadap Return On Assets (ROA). Namun penelitian yang dilakukan oleh 

Yudhiartini dan Dharmadiaksa (2016), Sukarno dan Syaichu (2006) menunjukkan 

bahwa Non Performing Loan (NPL) tidak berpengaruh terhadap Return On Assets 

(ROA). Dengan adanya research gap pada penelitian sebelumnya maka perlu 

dilakukan penelitian lanjutan pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap 

Return On Assets (ROA). 

Dalam penelitian ini aspek earning (profitabilitas) adalah Biaya Operasional 

Pendapatan Operasional (BOPO). Biaya Operasional Pendapatan Operasional 

(BOPO) adalah rasio yang menggambarkan efisiensi biaya operasional 

dibandingkan dengan pendapatan operasional bank. Apabila semakin kecil rasio 

Biaya Operasional Pendapatan Operasional maka akan semakin efisien biaya 

operasional yang dikeluarkan bank (Pandia, 2012). Hasil penelitian yang dilakukan 



6 
 

oleh Dewi dkk (2014), Sukarno dan Syaichu (2006) menunjukkan bahwa Biaya 

Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif terhadap Return 

On Assets (ROA). Namun penelitian yang dilakukan oleh Susanto dan Kholis 

(2016), Eng (2013) menujukkan bahwa Biaya Operasional Pendapatan Operasional 

(BOPO) tidak berpengaruh terhadap Return On Assets (ROA). Dengan adanya 

research gap pada penelitian sebelumnya maka perlu dilakukan penelitian lanjutan 

pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional terhadap Return On Assets 

(ROA). 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, terdapat perbedaan hasil penelitian 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Return On Assets (ROA). Berikut ini 

research gap penelitian terdahulu : 

Pada variabel Capital Adequancy Ratio (CAR) yang berpengaruh positf 

penelitian dari Susanto dan Kholis (2016), Sukarno dan Syaichu (2006). Sedangkan 

yang berpengaruh negatif penelitian dari Yudhiartini dan Dharmadiaksa (2016), 

Widowati (2015). Namun yang tidak berpengaruh penelitian dari Dewi dkk (2014), 

Eng (2013). Pada variabel Loan to Deposit Ratio (LDR) yang berpengaruh positif 

penelitian dari Sukarno dan Syaichu (2006). Sedangkan yang berpengaruh negatif 

penelitian dari Eng (2013). Namun penelitian yang tidak berpengaruh dari 

Yudhiartini dan Dharmadiaksa (2016), Dewi dkk (2014), Susanto dan Kholis 

(2016), Widowati (2015). 

Pada variabel Non Performing Loan (NPL) yang berpengaruh negatif penelitian 

dari Susanto dan Kholis (2016), Widowati (2015), Eng (2013). Sedangkan 
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penelitian yang tidak berpengaruh dari Yudhiartini dan Dharmadiaksa (2016), 

Sukarno dan Syaichu (2006). Pada variabel Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO) yang tidak berpengaruh penelitian dari Dewi, dkk (2014), 

Sukarno dan Syaichu (2006). Sedangkan yang tidak berpengaruh penelitian dari 

Susanto dan Kholis (2016), Eng (2013).   

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis bermaksud meneliti kembali 

untuk menguji Pengaruh Capital Adequancy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio 

(LDR), Non performing Loan (NPL), Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional BOPO Terhadap Return On Assets (ROA) Pada Bank Umum 

Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh Capital Adequancy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio 

(LDR), Non Performing Loan (NPL), Biaya Operasional Pendapatan Operasional 

(BOPO terhadap Return On Assets (ROA) pada bank umum yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia? 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada empat variabel yang 

mempengaruhi Return On Assets (ROA) antara lain adalah Capital Adequancy 

Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL), Biaya 

Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)  
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil Penelitian ini diharapkan untuk memberikan pemahaman tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi Return On Assets (ROA) di Bank.  

E. Tujuan Masalah 

Untuk menguji pengaruh Capital Adequancy Ratio (CAR), Loan to Deposit 

Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL), Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional terhadap Return On Assets (ROA) pada bank umum yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 


