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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di dunia modern, peran bank sangat besar dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hampir semua sektor usaha, 

yang meliputi sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, 

jasa dan perumahan sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam 

melakukan transaksi keuangan. Semua sektor usaha maupun individu 

saat ini dan masa yang akan datang tidak akan terlepas dari sektor 

perbankan bahkan menjadi kebutuhan dalam menjalankan aktivitas 

keuangan dalam mendukung kelancaran usaha. 

Bank memegang peranan yang sangat penting dalam lalu 

lintas keuangan. Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 

Pasal 2 dan Pasal 3 menyatakan bahwa fungsi utama perbankan 

Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan 

kepada masyarakat. Selanjutnya Pasal 4 Undang-Undang Perbankan 

Tahun 1998 menyatakan bahwa perbankan Indonesia bertujuan 

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas 

nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan 

kegiatan pokok perbankan, selain itu kegiatan memberikan jasa-jasa 

bank lainnya merupakan kegiatan pendukung perbankan. 
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Strategi bank dalam menghimpun dana adalah dengan 

memberikan rangsangan berupa balas jasa yang menarik dan 

menguntungkan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga bagi bank, 

hadiah, atau berupa pelayanan. 

Salah satu bank yang ikut berperan dalam menggerakkan 

perekonomian adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD). Bank 

Pembangunan Daerah (BPD) berperan sebagai pemegang keuangan 

suatu daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 

1962. Bank ini didirikan dengan tujuan membantu pembangunan 

daerah yang merata ke seluruh daerah di Indonesia. 

Saat ini, jumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh 

Indonesia pada tahun 2017 mencapai 26 bank dan telah memberikan 

kontribusi bagi perekonomian daerah. Rata-rata setiap provinsi 

mempunyai Bank Pembangunan Daerah (BPD), penyebarannya 

meliputi 6 BPD di Pulau Jawa, 4 BPD di Pulau Kalimantan dan 

Pulau Sulawesi, 11 BPD di Pulau Sumatera, dan 1 BPD di Pulau 

Papua.  

Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, bank memiliki 

tujuan utama yaitu memaksimalkan tingkat profitabilitasnya. 

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk 

mendapatkan laba (keuntungan) dalam periode tertentu. Profitabilitas 

juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang dan 
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mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Dengan 

demikian, setiap perusahaan akan selalu berusaha meningkatkan 

profitabilitasnya karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu 

perusahaan maka kelangsungan hidup badan usaha akan lebih 

terjamin. 

Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk 

mengukur kinerja suatu bank. Alat ukur yang digunakan untuk 

mengukur profitabilitas dalam penelitian ini Return On Asset (ROA). 

Alasan dipilihnya ROA sebagai variabel terikat karena ROA 

mencerminkan kemampuan manajemen bank dalam memperoleh 

keuntungan melalui pemanfaatan aset bank. Tingginya ROA 

menunjukkan tingkat keuntungan dalam manajemen bank semakin 

meningkat atau baik dalam posisi bank dari segi penggunaan aset. 

Rasio LDR merupakan perbandingan antara total kredit yang 

diberikan dengan total dana pihak ketiga. LDR akan menunjukkan 

tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang 

dihimpun oleh suatu bank. 

Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan 

kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Kegiatan 

utama bank pada prinsipnya adalah sebagai perantara, yaitu 

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, maka biaya dan 

pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil 

bunga. Setiap peningkatan biaya operasional akan berakibat pada 
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berkurangnya laba sebelum pajak yang pada akhirnya akan 

menurunkan laba bank. 

Atas dasar pemikiran dan latar belakang diatas, peneliti 

tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul : “Analisis 

Pengaruh Loan To Deposit Ratio (LDR) dan Beban Operasional 

Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Profitabilitas Bank 

Pembangunan Daerah (BPD) Pulau Kalimantan” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana pengaruh LDR terhadap profitabilitas Bank 

Pembangunan Daerah (BPD) Pulau Kalimantan tahun 2008-

2017? 

2. Bagaimana pengaruh BOPO terhadap profitabilitas Bank 

Pembangunan Daerah (BPD) Pulau Kalimantan tahun 2008-

2017? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari judul, latar belakang dan rumusan masalah maka 

tujuan dari penelitian adalah :  

1. Mengetahui pengaruh LDR terhadap profitabilitas Bank 

Pembangunan Daerah (BPD) Pulau Kalimantan tahun 2008-

2017. 
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2. Mengetahui pengaruh BOPO terhadap profitabilitas Bank 

Pembangunan Daerah (BPD) Pulau Kalimantan tahun 2008-

2017. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

menambah informasi, masukan dan pertimbangan membuat 

kebijakan dalam bidang keuangan di masa yang akan datang. 

2. Bagi Sektor Perbankan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar 

untuk pengambilan kebijakan finansial guna meningkatkan 

kinerja perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba 

perusahaan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat memberikan dan menambah wawasan yang lebih baik 

sebagai bahan referensi sehingga bisa memahami pengaruh Loan 

To Deposit Ratio (LDR) dan Beban Operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO) terhadap profitabilitas Bank Pembangunan 

Daerah. 
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E. Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk menghindari agar penelitian ini

tidak terlalu menyimpang terlalu jauh dan menghindari meluasnya

permasalahan yang ada, maka penulis membatasi masalah yaitu :

1. Rasio profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan rasio

Return On Asset (ROA).

2. Variabel yang digunakan adalah Loan To Deposit Ratio (LDR)

dan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO).

3. Dalam penelitian ini menggunakan 4 Bank Pembangunan Daerah

(BPD) Pulau Kalimantan yang menyediakan data laporan

keuangannya sesuai dengan variabel yang digunakan.


