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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Menurut Bank Dunia, perekonomian negara Indonesia telah mengalami 

pertumbuhan dimana nilai Produk Domestik Bruto (PDB) yang meningkat dari 

tahun 2016 sebesar 5,0 persen menjadi 5,1 persen pada tahun 2017 secara 

keseluruhan. Seperti dilansir dari Towards inclusive growth (World Bank, 2018), 

beberapa faktor yang memicu peningkatan ini antara lain investasi, ekspor neto, 

dan berlanjutnya pemulihan harga komoditas. Faktor-faktor tersebut mendorong 

stabilitas perekonomian di Indonesia. Berkaitan dengan berbagai faktor tersebut, 

lembaga perbankan juga mengambil peranan yang sangat penting untuk turut 

menjaga kestabilan keuangan dan perekonomian di Indonesia. 

Berdasarkan kebijakan pengatur perbankan, yaitu Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana bank 

disebut sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana dari nasabah untuk 

nasabah lainnya diharuskan memelihara tingkat kesehatan perbankan yang 

disesuaikan dengan beberapa ketentuan seperti kecukupan modal, kualitas aset 

dan manajemen, serta aspek lain yang memiliki hubungan dengan perbankan. 

Penilaian terhadap tingkat kesehatan perbankan dilaksanakan secara langsung 

oleh manajemen perbankan. Penilaian tersebut seyogianya berlandaskan pada 

prinsip umum, yakni terstruktur, komprehensif, signifikansi, materialitas, 

proporsionalitas, dan berorientasi risiko. 
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Untuk menilai tingkat kesehatan suatu perbankan, diperlukan analisis 

terhadap laporan keuangan, misalnya menggunakan analisis CAMEL, yaitu 

metode analisis yang menggunakan rasio-rasio keuangan. Analisis CAMEL 

merupakan bagian dari pengukuran risiko yang dapat memprediksi perhitungan 

financial distress yang dialami pada waktu lampau, sekarang, atau di waktu 

mendatang dari laporan tahunan untuk meningkatkan profitabilitas (Munir & 

Bustamam, 2017). Tentunya analisis CAMEL dapat membantu pihak manajemen 

internal dan eksternal dalam mengambil keputusan tentang kinerja perbankan. 

Bagi perbankan analisis ini lebih menitikberatkan pada aspek Capital Adequacy, 

Asset Quality, Management, Equity, dan Liquidity.  

Analisis CAMEL yang dilakukan suatu perbankan dapat membantu 

perbankan mengetahui potensi-potensi yang telah dicapai. Selain itu juga 

mengetahui apa saja kekurangan-kekurangan yang menjadi kelemahan perusahaan 

bank itu sendiri. Evaluasi yang dilakukan setelah menganalisis laporan keuangan 

perbankan diharapkan dapat memitigasi risiko-risiko baik yang dialami pada 

waktu lampau maupun yang dapat terjadi pada waktu mendatang, meningkatkan 

efisiensi biaya, dan harapan-harapan positif lainnya untuk menjaga kestabilan 

perekonomian di Indonesia. Tentu, fokus ini membutuhkan atensi yang secara 

khusus dari pihak manajemen perbankan. 

Salah satu sumber pendapatan perbankan adalah bunga yang diperoleh 

dari pemberian kredit kepada nasabahnya. Namun sumber ini memiliki risiko 

terhadap tingkat kesehatan yang dapat menilai baik atau buruknya performa 

perbankan. Walau bagaimanapun, tingkat risiko biasanya sangat berbanding lurus 

dengan tingkat pengembalian atau laba.  
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Di sisi lain, risiko likuiditas juga diperlukan perhatian guna 

meningkatkan profitabilitas perbankan. Antara profitabilitas dengan likuiditas 

memiliki hubungan seperti permainan tarik tambang yang saling tarik-menarik 

satu dengan yang lain (Samad, 2015). Maka dari itu, diperlukan manajemen risiko 

yang baik dan tepat guna menjaga eksistensi usaha perbankan. Selain risiko kredit 

dan risiko likuiditas, berbagai risiko dan karakteristik lainnya juga dapat dinilai 

memiliki hubungan signifikansi dengan tingkat kesehatan perbankan. 

Dari latar belakang di atas dan untuk memperoleh informasi sehubungan 

dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas atau tingkat 

kesehatan pada perbankan di Indonesia secara signifikan, maka dengan data yang 

dihimpun dari laman Bursa Efek Indonesia (BEI) peneliti ingin menelaah hal ini. 

 

1.2. Urgensi Penelitian 

Bank Dunia menyebutkan bahwa risiko terhadap prospek pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia cenderung miring ke bawah atau menurun. Pada sisi 

eksternal terdapat risiko dimana pemulihan perdagangan global yang baru dimulai 

dapat terhenti dengan meningkatnya proteksionisme. Hal ini berpengaruh 

langsung terhadap pertumbuhan dan ekspor di Indonesia. Inflasi yang lebih cepat 

dari yang diperkirakan dapat memicu pengetatan moneter yang tidak terduga yang 

menyebabkan arus keluar modal yang fluktuatif terhadap perekonomian 

Indonesia. Perbankan di Indonesia sebagai penggerak perekonomian negara 

selayaknya menjaga eksistensinya dengan menjaga tingkat kesehatan sesuai 

dengan kebijakan yang berlaku. 
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1.3. Pertanyaan Penelitian 

Lingkup dalam penelitian yang dilakukan adalah pengujian mengenai 

karakteristik yang dimiliki perusahaan bank serta pengaruhnya terhadap tingkat 

kesehatan yang diukur dengan profitabilitas. Pertanyaan-pertanyaan penelitian 

diantaranya: 

1. Apakah risiko kredit berpengaruh signifikan negatif terhadap 

profitabilitas perbankan? 

2. Apakah risiko likuiditas berpengaruh signifikan positif terhadap 

profitabilitas perbankan? 

3. Apakah risiko sekuritas berpengaruh signifikan positif terhadap 

profitabilitas perbankan? 

4. Apakah risiko kapital berpengaruh signifikan positif terhadap 

profitabilitas perbankan? 

5. Apakah risiko insolvensi berpengaruh signifikan positif terhadap 

profitabilitas perbankan? 

6. Apakah ukuran bank berpengaruh signifikan positif terhadap 

profitabilitas perbankan? 

7. Apakah diversifikasi bank berpengaruh signifikan negatif terhadap 

profitabilitas perbankan? 

8. Apakah efisiensi biaya berpengaruh signifikan negatif terhadap 

profitabilitas perbankan? 

Penelitian ini menggunakan himpunan data sekunder dari laman BEI 

dalam kurun waktu 5 tahun (2014-2018). Data yang terhimpun selanjutnya diolah 

dan diuji menggunakan perangkat lunak SPSS dan Eviews. 
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1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

Dengan memperhatikan batasan masalah di atas, maka tujuan 

dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini. 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan negatif antara 

risiko kredit terhadap profitabilitas perbankan. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan positif antara 

risiko likuiditas terhadap profitabilitas perbankan. 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan positif antara 

risiko sekuritas terhadap profitabilitas perbankan. 

4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan positif antara 

risiko kapital terhadap profitabilitas perbankan. 

5. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan positif antara 

risiko insolvensi terhadap profitabilitas perbankan. 

6. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan positif antara 

ukuran bank terhadap profitabilitas perbankan. 

7. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan negatif antara 

diversifikasi bank terhadap profitabilitas perbankan. 

8. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan antara negatif 

efisiensi biaya terhadap profitabilitas perbankan. 

1.4.2. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diinginkan adalah dapat dijadikan sebagai 

pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang membuat dan menerapkan 

kebijakan-kebijakan (policy maker) yang mempunyai dampak ekonomis dan 
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hukum terhadap perbankan, antara lain: para pembina, pengawas, dan pengatur 

perbankan di Indonesia, baik Pemerintah Indonesia dan otoritas pengatur 

perbankan lainnya dalam wewenangnya membuat kebijakan-kebijakan yang 

diterapkan pada perbankan. 

Bagi perbankan, harapan dari penelitian ini yaitu dapat memberikan 

manfaat dalam pengelolaan efisiensi biaya dan risiko-risiko yang dapat terjadi 

agar kepercayaan dari nasabah tetap terjaga. Selain itu, diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan evaluasi guna mengembangkan kinerja atau performa serta 

mengurangi kerugian perusahaan bank. 

Harapan dari penelitian ini dapat membuka, menambah, dan memperluas 

wawasan bagi masyarakat, secara khusus bagi kalangan investor dalam 

pengambilan keputusan untuk menanamkan modalnya pada perbankan, serta 

memberi sumbangsih dan pengayaan ilmu pengetahuan kepada kalangan 

akademisi terhadap hubungan suatu karakteristik bank dan pengaruhnya terhadap 

profibilitas. Manfaat lain yang diharapkan adalah penelitian ini bisa digunakan 

sebagai sumber bagi khalayak ramai untuk melakukan penelitian selanjutnya 

dengan memperhatikan perkembangan yang ada, secara khusus bagi penelitian 

dengan topik atau pembahasan yang serupa. 
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1.5. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan penelitian terdiri dari 5 bab yang menyajikan 

keutuhan penelitian, di antaranya: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab pertama pada penelitian ini mengidentifikasikan mengenai masalah 

yang melatar belakangi penelitian dan perumusan urgensi penelitian. 

Selain itu, juga menginformasikan beberapa batasan masalah penelitian, 

tujuan, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan pada penelitian 

ini. 

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab kedua menguraikan tentang temuan dan hasil penelitian terdahulu 

yang menjadi acuan pada penelitian ini yang mendasari model penelitian 

serta pengembangan hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ketiga ini merupakan rancangan penelitian yang menjabarkan 

tentang variabel yang digunakan dalam penelitian dan metode yang 

dipakai dalam penelitian seperti metode pengumpulan, pengujian hingga 

analisis serta evaluasi data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab keempat memaparkan objek penelitian yang digunakan dan 

mengolah data yang telah dikumpulkan untuk penelitian ini. Selain itu 

juga membahas hasil pengujian hipotesis-hipotesis pada penelitian ini. 
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BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab kelima adalah bab yang terakhir pada penelitian ini yang berisi 

kesimpulan, keterbatasan, dan rekomendasi atas pembahasan hasil 

pengujian yang sudah dilaksanakan dalam penelitian ini. 
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