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BAB I 

 PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perekonomian di dunia telah banyak mengalami perubahan khususnya 

pada bidang perbankan. Semua ini mengikuti alur perkembangan ekonomi global, 

baik semakin bagus atau tidak itu semua sesuai dengan roda perputaran ekonomi 

dunia. Pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis moneter yang 

menghancurkan perekonomian serta perbankan Indonesia. Pada waktu itu, nilai 

rupiah menurun drastis sehingga mengakibatkan terjadinya krisis kepercayaan 

sehingga membutuhkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Sumantri & Jurnali, 

2010). 

Untuk tidak megulangi kejadian itu, Bank Indonesia membuat peraturan 

bahwa untuk setiap perbankan diharuskan melakukan penilian sendiri terhadap 

tingkat kesehatan bank. Dengan keluarnya surat edaran Bank Indonesia yaitu No. 

6/23/DPNP pada tahun 2004 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. 

Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dengan menganalisa laporan finansial 

(Haryanto, 2014). 

Faktor penting yang harus diperhatikan agar masyarakat tertarik untuk 

menyimpan uang di bank yaitu harus meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap bank. Penilaian tingkat kepercayaan bank tergantung pada keahlian dan 

integritas kinerja mereka. Bank layak dipercaya jika dapat 

mempertanggungjawabkan kelancaran kewajiban pihak dan memenuhi 

kewajibannya. 

Pada umumnya bank berperan penting dalam operasi ekonomi yang 

bertujuan untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam hal ini, bank 

adalah penyedia dana yang penting untuk sistem keuangan perbankan. Sistem 

keuangan yang efisien akan meningkatkan profitabilitas dan memberikan 

pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan (Salike & Ao, 2017).  

Masalah penting di sektor perbankan dalam menjaga keamanan dan 

stabilitas bank yaitu penilaian risiko. Ketika kebangkrutan terjadi akan 

berpengaruh pada bank yang memiliki hubungan dengan bank dan akan 
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mengalami kerugian modal yang signifikan. Stabilitas bank adalah kemampuan 

suatu bank untuk bekerja dalam menyeimbangkan situasi ekonomi yang terjadi 

dan memastikan bahwa tidak memerlukan tambahan sumber daya eksternal untuk 

mempertahankan operasionalnya (Khasawneh, 2016). 

Para peneliti berusaha mencari aspek-aspek yang mempengaruhi 

profitabilitas bank sehingga berhasil memberikan gambaran mengenai aspek yang 

wajib diperhatikan agar tidak mengalami hal-hal yang tidak diharapkan. 

Ariyadasa, Selvanathan dan Siddiqui (2017) mengatakan bahwa capital adequacy, 

credit risk dan liquidity risk menjadi aspek utama mempengaruhi profitabilitas 

bank. Penelitian ini memanfaatkan data perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Oleh 

karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Pengaruh Capital Adequacy, Credit Risk, dan Liquidity Risk pada 

Profitabilitas Bank”. 

 
 
1.2 Urgensi Penelitian 

Dunia perbankan global telah mengalami perubahan luar biasa dalam 

beberapa dekade terakhir karena ada integrasi internasional pasar keuangan, 

deregulasi dan inovasi teknologi dalam pelayanan perbankan. Industri perbankan 

menciptakan peluang untuk pertumbuhan dan tantangan bagi bank untuk tetap 

bertahan dan menghasilkan keuntungan dalam lingkungan yang semakin 

kompetitif saat ini. Sektor perbankan juga membantu suatu negara untuk 

mengatasi krisis keuangan dan bekontribusi pada stabilitas seluruh sistem 

keuangan (Robin, Salim, & Bloch, 2018). 

Ekonomi Indonesia berada dalam transisi menuju ke arah lebih baik. Saat 

ini ekonomi Indonesia berganti dari konsumtif menuju produktif. Masa transisi ini 

tidak terlepas dari kinerja positif di sektor pasar modal dalam beberapa tahun 

terakhir. Optimisme ini juga menunjukkan ekonomi Indonesia berada dalam masa 

transisi dari konsumtif ke produktif dari kurang berkualitas menajdi berkualitas. 

Hal ini harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi khususnya konsolidasi, 

kolaborasi dan juga sinergitas antar stakeholder dan pemerintah untuk 
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menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang benar-benar berkualitas (Hartomo, 

2018). 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Masalah–masalah penelitian dapat disimpulkan: 

1. Apakah capital adequacy pengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

bank? 

2. Apakah credit risk pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank? 

3. Apakah liquidity risk pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank? 

4. Apakah leverage pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank? 

5. Apakah firm size pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank?  

 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujian Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh: 

1. Capital adequacy terhadap profitabilitas bank,  

2. Credit risk terhadap profitabilitas bank,  

3. Liquidity risk terhadap profitabilitas bank, 

4. Leverage terhadap profitabilitas bank, dan 

5. Firm size terhadap profitabilitas bank. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat diantaranya: 

1. Bagi Perusahaan 

Membantu perbankan mengetahui pengaruh capital adequacy, credit risk 

dan liquidity risk terhadap profitabilitas agar dapat menghindari hal-hal 

yang tidak diinginkan. 

2. Bagi Investor 

Memberikan informasi kepada investor dan gambaran mengenai capital 

adequacy, credit risk dan liquidity risk sehingga calon investor diharapkan 

mampu meningkatkan profitabilitas bank agar menghindari risiko.  

      3. Bagi Akademisi 
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Memberikan wawasan tentang manajemen keuangan bagian perbankan 

supaya dapat dijadikan sumber panduan untuk penelitian berikutnya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Sistematika proses penyusunan penelitian  

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang penelitian, urgensi penelitian, 

pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Berisi tentang kerangka teoretis, model penelitian terdahulu, 

mendeskripsikan variabel, model penelitian dan perumusan 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi tentang rancangan penelitian, objek penelitian, pengertian 

operasional variabel, serta teknik pengumpulan data dan metode 

analisis data. 

BAB IV  ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang hasil penelitian analisis data dan kesimpulan hasil 

uji hipotesis. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 Berisi tentang kesimpulan, keterbatasan serta rekomendasi hasil 

 penelitian. 
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