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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank merupakan lembaga keuangan terpenting dan sangat mempengaruhi 

perekonomian baik secara mikro maupun secara makro. Di dalam Undang – 

Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Struktur perbankan di Indonesia terdiri dari bank umum dan bank 

perkreditan rakyat (BPR). Bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha bank 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, sementara prinsip kegiatan 

bank perkreditan rakyat (BPR) dibatasi pada hanya dapat melakukan kegiatan 

usaha bank konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Perbankan sendiri 

adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima 

simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. 
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Bagan 2.1 

Jumlah Bank Umum di Indonesia 

 

 Sumber : Bank Indonesia (BI) 

Tahun 2011, kinerja perbankan menunjukkan perkembangan yang positif, 

tidak terpengaruh dengan kondisi keuangan global yang masih melemah seiring 

berlarutnya krisis utang di eropa dan melemahnya pereokonomian AS. Stabilitas 

sistem keuangan juga masih tetap terkendali dari berbagai pencapaian positif yang 

berhasil diraih perbankan sepanjang tahun 2011.  

Mencermati laporan pengawasan perbankan tahun 2011 terlihat 

membaiknya kinerja perbankan dan mendorong peningkatan pencapaian laba. 

Tahun 2011 perbankan mencatat laba bersih sebesar Rp 75,02 Triliun atau lebih 

tinggi dibandingkan tahun 2010 yang hanya mencapai Rp 57,31 Triliun. Relatif 

tingginya profitabilitas perbankan tercermin juga dari meningkatnya Return On 

Asset (ROA) dari 2,86% di tahun 2010 menjadi 3,03% di tahun 2011. 
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Kualitas aktiva produktif merupakan aktiva produktif yang 

diklasifikasikan (APYD) terhadap total aktiva produktif. APYD merupakan 

aktiva produktif yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan 

penghasilan atau menimbulkan kerugian, sedangkan total aktiva produktif 

merupakan total total dari penanaman dana bank dalam bentuk kredit, surat 

berharga, penyertaan dan penanaman lainnyayang dimaksudkan untuk 

memperoleh penghasilan. Sehingga semakin kecil Kualitas Aktiva Produktif 

(KAP) menunjukkan semakin efektif kinerja bank untuk menekan APYD serta 

memperbesar total aktiva produktif yang akan memperbesar pendapatan, sehingga 

laba yang dihasilkan semakin bertambah (Syahyunan, 2002). 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas, 

dan setelah adanya pengerucutan pada masalah tersebut, maka penulis mengambil 

judul Analisis Perbandingan Profitabilitas Bank Skala Besar dan Bank Skala 

Kecil (Studi Kasus Pada Bank Umum Yang Go Public di BEI). 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas maka penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh aktifa produktif terhadap profitabilitas bank skala besar? 

2. Bagaimana pengaruh aktifa produktif terhadap profitabilitas bank skala kecil? 

3. Seberapa besar perbedaan tingkat pencapaian profitabilitas antara bank skala 

besar dan bank skala kecil? 
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C. Pembatasan Masalah 

Agar tidak terjadi pembahasan yang berbeda dalam penjelasan maka 

penulis hanya membahas: 

1. Kemampuan aktiva produktif terhadap profitabilitas bank skala besar. 

2. Kemampuan aktiva produktif terhadap profitabilitas bank skala kecil. 

3. Seberapa besar perbedaan kemampuan tingkat pencapaian profitabilitas antara 

bank skala besar dan bank skala kecil. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penulis sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui pengaruh aktiva produktif terhadap profitabilitas bank 

skala besar. 

2. Untuk mengetahui pengaruh aktiva produktif terhadap profitabilitas bank 

skala kecil. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar perbedaan kemampuan tingkat profitabilitas 

antara bank skala besar dan bank skala kecil. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat-manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Perbankan  
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Dapat memberikan kontribusi yang positif dalam rangka memberikan 

informasi mengenai perbandingan kemampuan tingkat profitabilitas antara 

bank skala besar dan bank skala kecil. 

2. Bagi penulis selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah referensi, 

informasi, wawasan untuk mendukung penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan analisis perbandingan profitabilitas antara bank skala besar dan bank 

skala kecil. 




