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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Lembaga keuangan bank merupakan sistem keuangan dalam posisi 

finansial dan pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan memiliki komponen 

dasar yang berperan penting. Pembiayaan ekonomi dan efektivitas fungsi atas 

kegiatan lembaga perbankan memberikan keuntungan dalam sistem ekonomi 

secara keseluruhan. Kesehatan dan efisiensi dalam kinerja keuangan bank menjadi 

kunci penting dalam pembangunan ekonomi. Kontribusi yang dapat diberikan 

lembaga perbankan yang menguntungkan dan sehat adalah mampu menghambat 

guncangan negatif dan menjaga stabilitas sistem keuangan (Hakimi & Zaghdoudi, 

2017; Wireko & Forson, 2017; Darayseh & Chazi, 2018).  

 Bank merupakan suatu lembaga dengan sarana yang menyediakan 

kebutuhan badan usaha maupun perorangan. Bank berfungsi sebagai perantara 

keuangan (financial intermediary) dengan memenuhi setiap badan usaha maupun 

perorangan yang mengalami kelebihan dana (cash surpluses) dan kekurangan 

dana (cash deficit). Dengan ketiadaan lembaga perbankan, akan menjadi sebuah 

kesulitan bagi badan usaha maupun perorangan yang mempunyai kelebihan dana 

dalam mencari pihak yang membutuhkan dana untuk dipinjamkan (Capriani & 

Dana, 2016; Aidoo & Mensah, 2017).  

 Bank akan menghadapi berbagai risiko dalam menjalankan kegiatan 

usaha sebagai intermediasi dengan menyalurkan pinjaman dan menerima 

simpanan yang dapat mempengaruhi tingkat kinerja bank. Pengukuran tingkat 

profitabilitas untuk mengetahui kinerja suatu bank melalui return on equity 

(ROE), return on asset (ROA), dan net interest margin (NIM). Pentingnya tingkat 

profitabilitas bagi suatu perbankan adalah untuk mengukur efektivitas pengelolaan 

manajemen dan kemampuan perusahaan dalam mencapai laba demi 

memaksimalkan kekayaan pemegang saham (Agustini, Wiagustini, & 

Purbawangsa, 2017; Mendoza & Rivera, 2017). 

 Berdasarkan laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 

2018, penurunan kinerja perusahaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia 
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dimulai dari tahun 2014 sebesar 2,98% menjadi 2,48% pada tahun 2018. 

Menurunnya kinerja perbankan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor 

seperti penurunan pertumbuhan kredit dan kenaikan tingkat kredit bermasalah. 

Tingkat kredit bermasalah merupakan risiko kredit yang dihadapi perbankan yang 

dapat dilihat dari tingkat non performing loan. 

 Berdasarkan hasil statistik dari OJK pada tahun 2018, tingkat return on 

asset perusahaan BPR Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan. 

Penurunan kinerja BPR dikarenakan ketidakefisiensi pada operasional perusahaan 

dan tingginya tingkat kredit bermasalah. Perubahan rasio ROA perusahaan BPR 

Provinsi Kepulauan Riau tahun 2014 sampai dengan 2018 disajikan pada    

lampiran 3. 

 Berdasarkan sajian perubahan rasio ROA pada lampiran bahwa ROA 

sebagai pengukuran kinerja perusahaan BPR Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 

2014-2018, terjadi fluktuasi selama lima tahun. Ketidakstabilan pertumbuhan 

ROA setiap tahunnya menjadi sebuah kesulitan yang dihadapi BPR Provinsi 

Kepulauan Riau. Kejadian ini yang mendorong peneliti untuk meneliti apakah 

adanya pengaruh manajemen risiko kredit terhadap profitabilitas yang terjadi pada 

BPR Provinsi Kepulauan Riau selama periode 2014-2018. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian terkait faktor yang memengaruhi profitabilitas Bank Perkreditan Rakyat 

di Kepulauan Riau. Peneliti ini akan mengambil objek Bank Perkreditan Rakyat 

yang ada di Kepulauan Riau dengan judul “Pengaruh Manajemen Risiko Kredit 

terhadap Profitabilitas Bank Perkreditan Rakyat di Kepulauan Riau”. 

 

1.2 Urgensi Penelitian 

 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan penutupan terhadap 

beberapa BPR bermasalah selama tahun 2019. Pembubaran BPR ini dikarenakan 

pihak perbankan tidak dapat menjalankan manajemen tata kelola bank dengan 

baik. Menurut Bapak Suwandi Kepala Kantor Manajemen dan Perumusan 

Kebijakan LPS menyatakan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh OJK, BPR yang 

dilikuidasi terdapat kredit macet dengan jumlah yang besar, kualitas aktiva 

produktif macet, dan memiliki rasio modal minimum (CAR) yang anjlok. Kredit 
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macet tersebut merupakan penyebab utama dalam penutupan BPR yang 

mengakibatkan nasabah tidak dapat membayar kewajiban dengan lancar sehingga 

dapat mempengaruhi kegiatan usaha BPR atas kekurangan dana. BPR yang 

ditutup tersebut yaitu BPR Safir, BPR Panca Dana, BPRS Jabal Tsur, BPRS 

Muamalat Yotefa, BPR Legian, dan BPR Efita Dana Sejahtera. Penutupan BPR 

ini ditangani oleh LPS, selama periode 2005 hingga 2019. LPS telah menangani 

98 bank gagal dengan jumlah klaim mencapai Rp 1,4 triliun, jumlah BPR yang 

paling banyak dilikuidasi berada di Jawa Barat (Syahrizal Sidik, 2019). 

 

1.3 Permasalahan Penelitian 

 Penelitian ini terdapat permasalahan penelitian berdasarkan latar 

belakang di atas dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh signifikan positif 

terhadap profitabilitas? 

2. Apakah Non Performing Loan (NPL) berpengaruh signifikan negatif 

terhadap profitabilitas? 

3. Apakah Bank Size berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas? 

4. Apakah Liquidity berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas? 

5. Apakah Inefficiency berpengaruh signifikan negatif terhadap 

profitabilitas? 

6. Apakah Inflasi berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan penelitian sebelumnya, adapun tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk membuktikan apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh 

signifikan positif terhadap profitabilitas? 

2. Untuk membuktikan apakah Non Performing Loan (NPL) berpengaruh 

signifikan negatif terhadap profitabilitas? 

3. Untuk membuktikan apakah Bank Size berpengaruh signifikan positif 

terhadap profitabilitas? 
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4. Untuk membuktikan apakah Liquidity berpengaruh signifikan positif 

terhadap profitabilitas? 

5. Untuk membuktikan apakah Inefficiency berpengaruh signifikan negatif 

terhadap profitabilitas? 

6. Untuk membuktikan apakah Inflasi berpengaruh signifikan negatif 

terhadap profitabilitas? 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

 Keuntungan dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan khasanah 

ilmu pengetahuan, penyelesaian operasional, dan kebijakan. 

a. Bagi Mahasiswa 

Manfaat dari penelitian ini mewujudkan pemikiran mahasiswa menjadi 

lebih tanggap dan kritis dalam menghadapi perkembangan kondisi 

perekonomian. Penelitian ini sebagai bentuk dedikasi mahasiswa dalam 

memberikan tambahan kepustakaan, memberikan sumbangan pemikiran 

serta pemecahannya, khususnya mengenai pengaruh manajemen risiko 

kredit terhadap profitabilitas BPR di Kepulauan Riau. 

b. Bagi Lembaga Pendidikan (Fakultas/Universitas) 

Hasil dari penelitian ini memberikan sumbangan/tambahan kepustakaan 

dan sebagai referensi bagi mahasiwa untuk melakukan pengembangan 

penelitian terhadap masalah terkait. 

c. Bagi Perusahaan/Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Diharapkan penelitian ini dapat menyampaikan hasil sumbangan 

pemikiran yang berguna dan memberikan informasi bagi manajemen 

perbankan dalam pengambilan kebijakan finansial untuk meningkatkan 

profitabilitas bank khususnya Bank Perkreditan Rakyat yang akan 

meningkatkan penilaian bank. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

 Sistematika penulisan merupakan gambaran dan uraian secara singkat 

mengenai isi bab-bab penelitian yang disusun serta pembahasan penelitian yang 

terdiri atas 5 bab, yaitu: 
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BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini memberikan uraian secara ringkas mengenai alasan 

pemilihan topik pada bagian latar belakang, urgensi penelitian, 

permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat serta sistematika 

pembahasan yang memberikan gambaran dan uraian singkat dalam 

penyusunan skripsi ini. 

BAB II  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini menjelaskan tentang kerangka teoritis, uraian tentang 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan dalam 

penyusunan skripsi, membahas tentang pengaruh antar variabel, 

model penelitian yang digunakan serta perumusan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai pendekatan dan metode yang 

digunakan seperti rancangan dan objek penelitian, definisi 

operasional variabel, teknik pengumpulan data, serta metode 

analisis data yang diperlukan untuk menjawab perumusan masalah. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai hasil uji data yang diolah. Hasil uji 

tersebut terdiri atas analisis statistik deskriptif, hasil uji outlier, 

hasil uji regresi panel, hasil uji chow, hasil uji hausman, hasil uji F, 

hasil uji t, dan hasil uji koefisien determinan (Adjusted R
2
). 

BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi rangkuman singkat mengenai hasil penelitian pada 

bagian kesimpulan, membahas tentang keterbatasan dalam 

penelitian, serta rekomendasi-rekomendasi sebagai bahan 

pertimbangan untuk pengembangan penelitian berikutnya. 
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