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BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Tujuan utama bank adalah mencapai profitabilitas semaksimal 

mungkin. Profitabilitas yaitu kemampuan bank dalam menghasilkan 

keuntungan atau laba secara efektif dan efisien selama periode tertentu. 

Menurut Rizkika (2017) laba merupakan salah satu indikator yang mengukur 

kinerja perusahaan. Begitu pula perusahaan perbankan. Bank sebagai 

lembaga kepercayaan harus memiliki kinerja yang baik dengan menunjukkan 

kredibilitas bank agar masyarakat mau melakukan transaksi di bank tersebut 

sehingga bank dapat meningkatkan profitabilitasnya. Bank dengan kinerja 

yang baik akan menjamin kelangsungan hidup bank tersebut sehingga 

masalah profitabilitas harus benar-benar diperhatikan (Prasetyo, 2015).  

 Indonesia telah menganut sistem perbankan ganda (Dual Banking 

System) sejak tahun 1998 di antaranya adalah perbankan konvensional dan 

perbankan syariah. Kedua sistem ini berbeda pada prinsip dan kegiatan 

operasionalnya dalam menghasilkan profit atau laba. Bank konvensional 

memperoleh laba dari kegiatan perkreditan dimana laba diperoleh dari 

besarnya bunga kredit yang diberi kepada nasabah. Sedangkan bank syariah 

yang tidak menggunakan sistem bunga dalam kegiatan operasionalnya, 

memperoleh laba dengan menggunakan sistem bagi hasil (Zakaria, 2014). 
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 Terkait dengan kinerja perbankan, bank merupakan lembaga yang 

penuh dengan risiko. Menurut Akbar, dkk (2018) profil risiko 

menggambarkan risiko utama yang dihadapi bank dalam melakukan kegiatan 

usahanya. Bank yang memperoleh laba dari kegiatan perkreditan atau 

pembiayaan (untuk bank syariah) tidak lepas dari risiko kredit. Digunakan 

rasio kredit untuk mengukur risiko kredit. Rasio kredit diukur dengan 

menggunakan rasio NPL (Non Performing Loan). Sedangkan rasio kredit 

yang digunakan pada perbankan syariah adalah NPF (Net Performing 

Financing) dimana rasio ini analog dengan rasio NPL pada bank 

konvensional. Tingginya kredit yang disalurkan menandakan risiko kredit 

bank juga semakin tinggi. Risiko kredit yaitu risiko ketidakmampuan debitur 

dalam mengembalikan dana yang dipinjam dari bank. Semakin tinggi rasio 

ini maka kualitas kredit bank semakin buruk yang mengakibatkan jumlah 

kredit bermasalah semakin tinggi sehingga berdampak pada menurunnya laba 

bank (Yunita, 2014). 

 Selain risiko kredit, risiko likuiditas juga merupakan salah satu faktor 

penting yang mempengaruhi kinerja bank. Risiko likuiditas yaitu 

ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajibannya dengan menyalurkan 

dana deposan pada saat deposan menarik dananya kembali. Hal ini 

menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat akan bank tersebut dan 

berdampak pada reputasi bank. Masyarakat menjadi kurang yakin dengan 

kinerja bank tersebut apakah mampu mengembalikan dana yang dititipkan 

saat nasabah melakukan penarikan. Apabila hal ini berlangsung secara terus 
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menerus dan bank tidak mampu mengatasi risiko yang dihadapi akan 

menyebabkan kerugian (Ramadanti, 2015). 

 Untuk mengetahui tingkat likuiditas bank digunakan rasio likuiditas 

yang diukur dengan Loan to Deposit Ratio (LDR). LDR merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur besarnya dana yang disalurkan dalam 

bentuk kredit (Suryo, Rahayu, & Nurbaiti, 2016). Semakin tinggi LDR 

menunjukkan bahwa jumlah dana yang disalurkan kepada pihak ketiga dalam 

bentuk kredit semakin tinggi. Hal ini akan meningkatkan pendapatan bunga 

sehingga laba pun meningkat (Sari, 2017). Sedangkan untuk bank syariah 

rasio likuiditas diukur dengan Financing to Deposit Ratio (FDR) yang analog 

dengan LDR. Namun FDR dalam bank syariah tidak menggunakan sistem 

bunga (Yunita, 2014).  

 Di sisi lain, menurut Rastito (2008) aset merupakan sumber daya yang 

harus dikelola perusahaan dengan baik agar mampu mendapatkan 

penghasilan. Begitu pula dengan perusahaan perbankan. Menurut Musoffa 

(2017) aset merupakan salah satu sumber pendanaan yang harus dipenuhi 

bank yang digunakan untuk menunjang segala aktivitas bank terutama 

kegiatan operasional bank yang dapat memberi manfaat di masa mendatang. 

Oleh karena itu aset berkaitan dengan profitabilitas bank. Semakin besar total 

aset yang dimiliki bank maka peluang bank untuk memperoleh laba juga 

semakin tinggi. 
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 Banyak kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

profitabilitas bank yang telah dilakukan beberapa peneliti. Terdapat 

persamaan maupun perbedaan dalam penelitian-penelitian terdahulu. 

 Dalam hubungan rasio kredit dengan profitabilitas dalam penelitian 

Fitriyani dan Hetika (2016) dan Suryo, dkk (2016) menunjukkan bahwa NPL 

berpengaruh negatif signifikan terhadap laba. Hal ini bertentangan dengan 

penelitian yang dilakukan Lubis (2013) yang menyatakan bahwa NPL 

berpengaruh positif signifikan terhadap laba (pertumbuhan laba). Penelitian 

yang Silaban, dkk (2018) dan Aini (2013) juga menunjukkan bahwa NPL 

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba namun tidak signifikan. 

Sementara itu dalam hubungan rasio kredit pada bank syariah dengan laba 

bank, penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2015) menunjukkan bahwa 

NPF berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan laba. Sedangkan 

penelitian Emilda (2016) menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif 

namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba.  

 Kemudian untuk variabel rasio likuiditas, penelitian yang dilakukan 

oleh Lubis (2013) menunjukkan bahwa LDR berpengaruh signifikan negatif 

terhadap pertumbuhan laba. Hal ini bertentangan dengan penelitian Suryo, 

dkk (2016) yang menyatakan bahwa LDR berpengaruh positif namun tidak 

signifikan terhadap profitabilitas. Lalu dari penelitian yang dilakukan oleh 

Silaban, dkk (2018) diketahui bahwa FDR berpengaruh positif signifikan 

terhadap pertumbuhan laba. Namun berbeda dengan penelitian Novitasari 
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(2015) yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap pertumbuhan laba.  

 Selanjutnya dalam hubungan aset dengan profitabilitas bank, 

penelitian yang dilakukan oleh dan Kristiyanto (2016) menunjukkan bahwa 

aset berpengaruh signifikan positif terhadap laba bank. Hal ini bertentangan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasih (2012) yang menyatakan bahwa 

aset berpengaruh signifikan negatif terhadap laba. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan Rastito (2008) menyatakan bahwa aset berpengaruh positif namun 

tidak signifikan terhadap laba bank.  

 Berdasarkan reseach gap yang terjadi pada penelitian-penelitian 

sebelumnya, terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian-penelitian terdahulu 

mengenai variabel yang mempengaruhi laba bank konvensional dan bank 

syariah. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai 

profitabilitas (laba) bank baik bank konvensional maupun bank syariah di 

Indonesia.  

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh rasio kredit (NPL), rasio likuiditas (LDR), dan total 

aset terhadap laba bank konvensional? 

2. Bagaimana pengaruh rasio kredit (NPF), rasio likuiditas (FDR), dan total 

aset terhadap laba bank syariah? 
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C. Pembatasan Masalah 

 Batasan masalah digunakan agar penelitian lebih terarah dan tidak 

terjadi penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah. Adapun batasan 

masalah sebagai berikut: 

1. Luas lingkup penelitian pada laporan tahunan bank periode 2010-2017. 

2. Data yang digunakan yaitu laba bersih bank konvensional dan bank 

syariah, NPL atau NPF untuk variabel rasio kredit, LDR atau FDR untuk 

variabel rasio likuiditas, dan total aset. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh rasio kredit (NPL), rasio likuiditas (LDR), 

dan total aset terhadap laba bank konvensional selama periode 2010-2017. 

2. Untuk menganalisis pengaruh rasio kredit (NPF), rasio likuiditas (FDR), 

dan total aset terhadap laba bank syariah selama periode 2010-2017. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis 

 Memberi tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai laba 

perbankan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

2. Bagi Perbankan 

Sebagai acuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja bank 

berdasarkan laba perbankan. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai pengembangan terhadap ilmu pengetahuan ekonomi 

khususnya bidang perbankan mengenai laba bank serta dapat digunakan 

sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan 

dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laba perbankan.  

 


