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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian  

Kredit yang disalurkan oleh bank, tentunya ada kemungkinan bahwa 

kredit tersebut tidak dapat dilunasi. Hal ini umumnya disebut sebagai risiko. 

Risiko kredit akan terjadi disaat terjadinya hubungan pinjam meminjam dimana 

pinjaman umumnya berbentuk kas (Jarrow, 2009). Risiko ini memiliki dampak 

dan hubungan yang cukup erat dengan pengukuran profitabilitas bank karena 

dengan adanya risiko kredit, maka laba bank akan terancam. Menurut Hodgman 

(1960), apabila suku bunga pinjaman yang tinggi dapat diterima oleh seseorang 

untuk mendapatkan pinjaman, maka saat bersamaan juga seseorang dapat 

menolaknya. Risiko kredit umumnya akan semakin tinggi apabila 

ketidakmampuan peminjam membayar kreditnya semakin tinggi.  

Ketidakyakinan atas sebuah aktifitas merupakan dasar dari perbankan 

(Kani, 2017). Hal ini terefleksi dimana risiko kredit merupakan suatu 

ketidakpastian. Untuk meminimalisir risiko kredit, maka diperlukannya penerapan 

manajemen risiko. Memaksimalkan risk-adjusted rate of return dengan 

mempertahankan risiko dengan pengukuran yang dapat diterima merupakan 

tujuan dari manajemen risiko, dimana bagian kritis dari sebuah manajemen risiko 

merupakan hal penting dari kesuksesan jangka panjang (Kaaya & Pastory, 2013). 

Kesuksesan bank dalam jangka panjang dapat dicerminkan dari 

profitabilitas bank. Umumnya profitabilitas dalam suatu usaha tercermin dalam 

laba yang diperoleh. Apabila kredit yang dikeluarkan oleh bank tidak dapat 

Tiffany, Analisis Pengaruh Karakteristik Bank Terhadap Profitabilitas Bank  pada Perusahaan Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia  

UIB Repository ©2019



2 
 

Universitas Internasional Batam 
 

 

tertagih, maka akan menjadi beban yang mengurangi laba. Dengan kata lain, 

profitabilitas bank akan tidak tertampil bagus apabila banyak piutang yang tidak 

dapat ditagih.  

Beberapa bank di Indonesia belakangan ini mengalami kerugian, seperti 

Bank Pembangunan Daerah Banten, Bank JTrust Indonesia, dan Bank Agris. 

Kerugian terjadi dalam kurun waktu sekitar 3 sampai 4 tahun terakhir. Kondisi 

keuangan tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan tahunan yang diterbitkan 

bank yang bersangkutan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka diambil objek 

penelitian atas bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan judul 

penelitian “Analisis Pengaruh Karakteristik Bank Terhadap Profitabilitas 

Bank Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

 Bank Indonesia rate umumnya diangkat digunakan sebagai acuan untuk 

menawarkan bunga kredit oleh bank. BI rate pada tahun 2016 sebesar 6,00% dan 

turun menjadi 4,56% pada tahun 2017. Penurunan tersebut sebesar 24%. Pada 

tahun 2017 BI rate terendah terjadi pada triwulan keempat sebesar 4,25%. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui situs web koran kompas, adanya 

empat faktor yang menyebabkan turunnya BI rate tersebut. Pertama, inflasi yang 

terjadi lebih rendah daripada yang diperkirakan sebelumnya. Menurut Deputi 

Gubernur BI, Perry Warjiyo, inflasi yang lebih rendah dapat berdampak pada 

penurunan suku bunga. Kedua, defisit transaksi berjalan terkendali dan 

diperkirakan berada pada 1,5 sampai 2 persen dari produk domestik bruto. Ketiga, 
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arah kebijakan bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve, risiko eksternal 

mereda. Terakhir, pemerintah berharap dapat mendorong penyaluran kredit 

beserta pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. 

 

1.3  Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka berikut ini 

adalah perumusan masalah dalam penelitian: 

1. Apakah kredit bermasalah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

bank? 

2. Apakah loan loss provision berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

bank? 

3. Apakah tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

bank? 

4. Apakah deposits berpengaruh signifikan positif profitabilitas bank? 

5. Apakah suku bunga kredit berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

bank? 

6. Apakah ukuran bank berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank? 

7. Apakah capital ratio berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank? 

8. Apakah loans berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank? 

 

1.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan: 
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1. Untuk mengetahui apakah kredit bermasalah berpengaruh signifikan 

negatif terhadap profitabilitas bank? 

2. Untuk mengetahui apakah loan loss provision berpengaruh signifikan 

negatif terhadap profitabilitas bank? 

3. Untuk mengetahui apakah tingkat inflasi berpengaruh signifikan positif 

terhadap profitabilitas bank? 

4. Untuk mengetahui apakah deposits berpengaruh signifikan positif 

terhadap profitabilitas bank? 

5. Untuk mengetahui apakah suku bunga kredit berpengaruh signifikan 

positif terhadap profitabilitas bank? 

6. Untuk mengetahui apakah ukuran bank berpengaruh signifikan positif 

terhadap profitabilitas bank? 

7. Untuk mengetahui apakah capital ratio berpengaruh signifikan positif 

terhadap profitabilitas bank? 

8. Untuk mengetahui apakah loans berpengaruh signifikan positif terhadap 

profitabilitas bank? 

 

  Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1.  Bagi Bank 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu bank untuk mengukur 

profitabilitas dari kredit yang disalurkan sehingga dapat memantau 

piutang tidak tertagih. 

2. Bagi Investor 
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Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan serangkaian 

informasi yang berguna bagi investor untuk mempertimbangkan bank 

yang akan ditempatkan investasi. 

3. Bagi Masyarakat 

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai 

profitabilitas dan karakteristik bank serta memperluas wawasan para 

pembaca dan dapat berguna bagi penelitian berikutnya. 

 

1.5  Sistematika Pembahasan 

BAB I   PENDAHULUAN 

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, perumusan 

masalah, manfaat dan tujuan penelitian, dan sistem pembahasan. 

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HOPOTESIS 

Dalam bab II, dipaparkan penjelasan mengenai variabel dependen, 

independen, dan kontrol, dan juga terdapat perumusan hipotesis atas 

penelitian yang akan dilakukan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab III berisi penjelasan yang berhubungan dengan rancangan penelitian, 

definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, metode analisis 

data, dan uji asumsi klasik. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab IV berisi mengenai analisis data dan pembahasan hasil pengujian 

hipotesis.  
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BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab V berisi penjelasan yang terkait dengan kesimpulan dari penelitian, 

keterbatasan, dan rekomendasi dari penulis bagi penelitian di masa yang 

akan datang. 
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