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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kemajuan terhadap ekonomi pada sebuah negara membutuhkan sistem 

yang memiliki pengaturan yang mampu melakukan pengelolahan terhadap sumber 

daya yang dimiliki secara ekonomis serta dapat dimanfaatkan untuk memajukan 

kemakmuran bagi seluruh masyarakat di negara Indonesia (Mismiwati, 2016). 

Lembaga keuangan mampu mengambil kontribusi yang penting dalam 

memajukan perekonomian terhadap negara. Salah satu lembaga keuangan yang 

dapat membantu pembangunan perekonimian adalah bank. Peranan penting suatu 

bank dapat didefinisikan sebagai sebuah lembaga kauangan yang memegang 

fungsi peran sebagai penghubung antara keuangan dan mendukung kelancaran 

sistem pendanaan serta sebagai lembaga yang dapat melaksanakan kebijakan 

pemerintah (Suhardi & Darus Altin, 2013).  

Pemberian kredit yang disalurkan oleh pihak bank kepada masyarakat 

yang membutuhkan kredit tersebut, memiliki kemungkinan jika kredit yang 

disalurkan pada masyarakat tidak dapat melunasi kewajibannya. Hal tersebut 

merupakan risiko bagi pihak bank. Risiko kredit yang terjadi memiliki dampak 

terhadap profitabilitas perbankan dikarenakan risiko yang ada sehingga memiliki 

pengaruh terhadap laba bank (Setiawan, 2012). Jika pinjaman suku bunga yang 

lebih tinggi dapat menyebabkan kemungkinan seseorang untuk melakukan 

penolakan disaat yang bersamaan. Risiko kredit pada awalnya akan semakin 

tinggi jika kurangnya kemampuan debitur membayar kreditnya.  
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Keberhasilan pada sebuah bank dalam jangka waktu yang lama dapat 

dilihat dari profitabilitas pada bank tersebut. Pada dasarnya, profitabilitas pada 

sebuah perusahaan dapat dilihat melalui laba yang diperoleh oleh perusahaan. Jika 

pemberian kredit yang diberikan bank sulit untuk ditagih, akibatnya hal tersebut 

dapat dijadikan beban sehingga mampu mengurangi laba perusahaan. Pada 

akhirnya, hasil yang ada pada laporan keuangan perusahaan tidak dapat 

menampilkan hasil yang memuaskan di laporan keuangan (M. & Haryanto, 2014). 

Berdasarkan hasil rasio kredit bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR) yang ada di Indonesia tahun 2017 dengan presentase 6,15% dan tahun 

2018 dengan presentase 6,98% yang mengalami peningkatan terhadap kredit 

bermasalah sehingga beberapa BPR mengalami kerugian dikarenakan kredit yang 

tidak dapat tertagih. Kondisi ini dapat kita lihat dari laporan keuangan yang 

disajikan bank tersebut. Dari hasil latar belakang tersebut, pengambilan untuk 

objek penelitian yang akan dilakukan terhadap BPR yang terdafar di Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) berupa tajuk “Analisis Pengaruh Risiko Kredit Terhadap 

Profitabilitas Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kepulauan Riau” 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) selalu mengahadapi risiko kredit 

dikarenakan merupakan fungsi utama menyalurkan kredit kepada masyarakat 

sebagai perantara lembaga keuangan. Berbagai cara yang dapat dilakukan oleh 

pihak perbankan untuk mencegah risiko kredit dapat terjadi. Berdasarkan 

informasi yang didapat melalui situs website, rasio kredit macet BPR/S di 

Kepulauan Riau pada triwulan I-2019 sangat mengkhawatirkan yaitu mencapai 
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6,82% dimana rasio tersebut sudah melewati batas maksimal 5%, sementara untuk 

bank umum konvensional dan syariah di Kepulauan Riau masih relatif aman yaitu 

sebesar 2,66%. Hal ini dapat terjadi dikarenakan sektor ekonomi yang belum pulih 

di Kepulauan Kepri sehingga debitur tidak dapat membayar kewajibannya tepat 

waktu.  

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang disajikan di atas, maka dapat 

dipaparkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah kredit bermasalah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

pada Perusahaan Perbankan BPR di Kepulauan Riau? 

2. Apakah berpengaruh ukuran bank signifikan terhadap profitabilitas pada 

Perusahaan Perbankan BPR di Kepulauan Riau? 

3. Apakah growth berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada 

Perusahaan Perbankan BPR di Kepulauan Riau? 

4. Apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada 

Perusahaan Perbankan BPR di Bank Size Kepulauan Riau? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk memahami apakah kredit bermasalah memiliki pengaruh 

signifikan negatif terhadap profitabilitas pada Perusahaan Perbankan 

BPR di Kepulauan Riau. 
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2. Untuk memahami apakah ukuran bank memiliki pengaruh signifikan 

positif terhadap profitabilitas pada Perusahaan Perbankan BPR di 

Kepulauan Riau. 

3. Untuk memahami apakah growth memiliki pengaruh signifikan positif 

terhadap profitabilitas pada Perusahaan Perbankan BPR di Kepulauan 

Riau. 

4. Untuk memahami apakah leverage memiliki signifikan positif terhadap 

profitabilitas pada Perusahaan Perbankan BPR di Kepulauan Riau. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Akademisi 

Peneliti mengharapkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mampu 

berperan penting sebagai salah satu bagian acuan pertambahan 

pemahaman ilmu pengetahuan terhadap analisis pengaruh risiko kredit 

terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan BPR di Kepulauan 

Riau. 

2. Bagi Nasabah 

Peneliti mengharapkan penelitian ini mampu sebagai dasar pertimbangan 

masyarakat sebagai nasabah agar mampu untuk memutuskan bank yang 

dapat dikatagorikan sehat. Melalui keputusan terhadap bank yang 

dikatagorikan sehat, peneliti berharap masyarakat sebagai nasabah dapat 

memikirkan risiko-risiko yang akan dialami oleh bank tersebut. 
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3. Bagi Investor 

Peneliti mengharapkan penelitian yang dilakukan peneliti dapat sebagai 

dasar evaluasi untuk calon investor yang ingin menanamkan modal 

terhadap bank tersebut. Dengan dilakukan pemilihan terhadap bank yang 

jauh dari risiko-risiko yang tidak diharapkan, sehingga modal yang 

diinvestasikan kepada bank tersebut dapat dipergunakan oleh pihak 

dengan sebaik-baiknya. 

4. Bagi Manajemen Bank 

Peneliti mengharapkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mampu 

digunakan sebagai pengarahan untuk perusahaan perbankan agar dapat 

meningkatkan kemampuan kinerja pada perusahaan tersebut agar mampu 

mendapatkan penilaian bank dengan kategori sehat pada masyarakat. 

Sehingga dengan penilaian tersebut dapat menjadi target masyarakat 

dalam menanamkan dananya. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang mengapa 

judul tersebut dipilih, perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat 

penelitian yang diharapkan secara sistematika penulisan atas penyusunan 

skrispsi ini secara keseluruhan. 
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BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 Bab ini membahas mengenai teori-teori yang relavan, yang melandasi 

masalah yang akan diteliti dan penjelasan dari penelitian sebelumnya 

yang berasal dari berbagai sumber model penelitian dan perumusan 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini berisi penjelasan yang berhubungan dengan rancangan penelitian, 

definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik pengumpulan 

data, serta uji normalitas dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi terhadap objek penelitian, 

analisis data serta pembahasan yang didasarkan terhadap hasil penelitian 

data. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 Bab ini menjelaskan berupa uraian secara lengkap tentang kesimpulan, 

keterbatasan serta rekomendasi. 
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