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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Keberadaan lembaga keuangan, khususnya bank, dewasa ini sangat penting 

bagi kelangsungan perekonomian masyarakat dan negara. Bank menjalankan 

kegiatan usahanya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya 

kembali dalam bentuk kredit. Artinya, bank memiliki fungsi sebagai lembaga 

intermediasi atas dana yang diterima dari nasabah. Maka dari itu industri perbankan 

merupakan industri yang syarat dengan risiko. Jika sebuah bank mengalami 

kegagalan, dampak yang ditimbulkan akan meluas mempengaruhi nasabah dan 

pihak-pihak lain yang menyimpan dananya atau menginvestasikan modalnya. 

Tujuan fundamental bisnis perbankan adalah memperoleh keuntungan yang 

optimal dengan cara memberikan jasa layanan keuangan kepada masyarakat. 

Tingkat keuntungan yang optimal menggambarkan baiknya kinerja suatu bank. 

Penting halnya bagi bank untuk senantiasa menjaga kinerjanya dengan baik 

terutama menjaga tingkat profitabilitas yang tinggi, mampu membagikan dividen 

dengan baik, prospek usaha yang selalu berkembang, dan dapat memenuhi 

ketentuan prudential banking regulation yang baik. 

Kinerja bank akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Bank 

dapat menarik dana mereka untuk disimpan di bank yang bersangkutan apabila 

masyarakat dapat mempercayai bank tersebut. Dana yang telah dihimpun kemudian 

disalurkan ke pihak yang membutuhkan dana. Hal ini akan menimbulkan 

keuntungan dari selisih bunga pinjaman dengan beban bunga simpanan yang 
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disebut spread based yang merupakan keuntungan utama perbankan. Dari spread 

based inilah suatu bank dapat memaksimalkan labanya. 

Kinerja keuangan secara umum dapat menggambarkan kinerja 

sesungguhnya dalam pengelolaan bisnis perbankan (Sipahutar, 2007: 61). Analisis 

terhadap laporan keuangan bank dapat memberikan informasi mengenai kinerja 

keuangan. Profitabilitas atau rentabilitas merupakan indikator yang tepat untuk 

mengukur kinerja suatu bank. Harahap (2004: 304) menyatakan pengertian 

profitabilitas adalah sebagai berikut: 

“Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba 

melalui semua kemampuannya, dan sumber yang ada seperti kegiatan 

penjualan, kas, ekuitas, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya.” 

 

Rasio profitabilitas dimaksudkan untuk mengukur efisiensi penggunaan 

aktiva perusahaan (Husnan, 2006: 72). 

Return on Assets merupakan salah satu rasio profitabilitas yang paling 

sering digunakan karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam 

memperoleh keuntungan. Tingkat Return on Assets (ROA) digunakan untuk 

mengukur profitabilitas bank karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai 

pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu 

bank yang diukur dari aset yang dananya berasal dari sebagian besar dana simpanan 

masyarakat (Wibowo & Syaichu, 2013: 2).  

Tahun 2008-2009 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan yang 

harus dihadapi karena krisis keuangan global berdampak pada negara berkembang, 

khususnya Indonesia. Dari sisi industri perbankan, fenomena ini berpotensi 

menurunkan kemampuan dan keinginan bank untuk memberikan kredit, 
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mempersulit perbankan dalam menghadapi kualitas aset, menurunkan profitabilitas 

dan pada gilirannya dapat mengurangi kecukupan modal bank untuk menjamin 

keberlangsungan operasional bank. Menurut Sukarela Batunanggar Dewan 

Pengawas Bank I Bank Indonesia, kinerja sektor keuangan khususnya perbankan 

cukup baik walaupun menghadapi tekanan akibat krisis keuangan global yang 

dampaknya semakin meluas. Profitabilitas perbankan cukup tinggi dengan ROA 

sekitar 2,8% (Dwiantika, 2010). Namun dibalik kinerja bank yang bagus, fungsi 

intermediasi masih terkendala akibat perubahan ekonomi yang kurang 

menguntungkan yang ditandai dengan menurunnya Loan to Deposit Ratio 

(Sunarsip & Sri, 2009) 

Tingkat likuiditas suatu bank dapat diukur dengan Loan to Deposit Ratio 

(LDR). Rasio ini memberikan indikasi mengenai jumlah dana pihak ketiga yang 

disalurkan dalam bentuk kredit. Loan to Deposit Ratio mempunyai peranan penting 

sebagai indikator yang menunjukkan tingkat ekspansi kredit yang dilakukan bank 

sehingga LDR juga dapat digunakan untuk mengukur berjalan tidaknya fungsi bank 

sebagai lembaga intermediasi. Semakin besar LDR maka semakin baik penyaluran 

bank dalam bentuk kredit sehingga laba bank meningkat. 

Sejak semester kedua tahun 2013, perbankan di Indonesia mengalami 

perang suku bunga deposito. Hal ini dikarenakan ekspansi kredit yang tinggi 

membuat potensi persaingan likuiditas terus berlanjut. Perbankan menaikkan bunga 

deposito guna menarik dana nasabah untuk memenuhi kebutuhan dana yang akan 

disalurkan dalam bentuk kredit. Menurut Acuviarta Kartabi, pengamat ekonomi 

Universitas Pasundan, besarnya suku bunga deposito akan menggerus kinerja 
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perbankan dan membuat sektor riil sulit berkembang, pasar modal terganggu serta 

menimbulkan investasi berbiaya tinggi (Rachmawati, 2014). Yusuf Winoto, Head 

of Research PT Mandiri Manajemen Investasi, pun berpendapat bahwa kinerja laba 

perbankan akan tergerus seiring dengan semakin besarnya tingkat suku bunga yang 

mereka berikan (Rachmawati, 2014). 

Pada semester pertama tahun 2014, perbankan BUMN masih mencatat 

kinerja yang cemerlang di tengah pengetatan likuiditas oleh bank sentral. Mayoritas 

bank BUMN mencetak pertumbuhan laba yang signifikan (Gal, 2014). Bank BRI 

mampu meraup laba sebesar 11,7 triliun rupiah dibandingkan periode yang sama di 

tahun 2013 sebesar 10,01 triliun rupiah. Hal ini menyebabkan ROA naik sebesar 

0,3% menjadi 4,92% sedangkan periode sebelumnya sebesar 4,62%. Bank Mandiri 

mencatat laba sebesar 9,6 triliun rupiah dibandingkan periode yang sama di tahun 

2013 sebesar 8,3 triliun rupiah. Akibatnya ROA naik sebesar 0,01% menjadi 3,48% 

sedangkan periode sebelumnya sebesar 3,47%. Bank BNI juga mengalami 

kenaikan laba menjadi 4,94 triliun rupiah dibanding periode yang sama di tahun 

2013 sebesar 4,28 triliun. Namun ROA justru turun 0,13% menjadi 3,26% 

sedangkan periode sebelumnya sebesar 3,39%. Lain halnya dengan Bank BTN 

yang mengalami penurunan laba menjadi 539 miliar rupiah dibandingkan periode 

yang sama di tahun 2013 sebesar 673,35 miliar rupiah. Namun ROA justru 

meningkat sebesar 1,53% menjadi 3,11% sedangkan periode sebelumnya sebesar 

1,58% (Satria, 2014). 

Penurunan perolehan laba perbankan disebabkan oleh faktor likuiditas yang 

ketat dan menurunnya prospek bisnis sehingga bank cenderung defensif dalam 
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menjalankan bisnisnya. Selain itu, penurunan laba juga disebabkan industri 

perbankan yang lebih menjaga kualitas kredit dan mengamankan kondisi likuiditas 

dibandingkan mendorong laju pertumbuhan kreditnya sepanjang tahun 2014 

(Petriella, 2015). 

Penelitian ini menggunakan populasi penelitian perusahaan perbankan yang 

telah listing di BEI (Bursa Efek Indonesia), dimana perusahaan yang sudah listing 

tersebut mendapatkan sorotan yang cukup luas dari publik. Informasi tentang 

aktivitas operasional dan informasi keuangan perusahaan tersebut juga dapat 

diakses secara terbuka oleh publik. 

Sampel penelitian yang digunakan adalah perusahaan perbankan yang telah 

listing di BEI sebelum tahun 2005. Tahun penelitian yang digunakan 3 tahun, yaitu 

tahun 2012–2014. Data tahun 2012–2014 dipilih karena merupakan data terbaru 

dari perusahaan. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) Terhadap 

Profitabilitas Bank (Penelitian pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012–2014)”. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan Loan to Deposit Ratio (LDR) di  perusahaan 

perbankan. 

2. Bagaimana profitabilitas yang diperoleh perusahaan perbankan. 

3. Bagaimana pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap profitabilitas 

perusahaan perbankan. 

 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai 

pengaruh yang ditimbulkan oleh Loan to Deposit Ratio (LDR) dan suku bunga 

deposito terhadap profitabilitas bank. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mendapatkan bukti empiris mengenai: 

1. Perkembangan Loan to Deposit Ratio (LDR) di perusahaan perbankan. 

2. Profitablitas yang diperoleh perusahaan perbankan. 

3. Seberapa besar pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap 

profitabilitas bank. 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi beberapa pihak di 

antaranya bagi: 

1. Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memperdalam wawasan 

mengenai perbankan dan penganalisaan laporan keuangan perbankan di 

Indonesia, terutama tentang perkreditan, risiko yang ditanggung oleh pihak 

bank serta bagaimana pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap 

profitabilitas perusahaan perbankan. 

2. Perbankan di Indonesia 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak bank 

mengenai bagaimana Loan to Deposit Ratio (LDR) dapat berpengaruh 

terhadap profitabilitas bank yang bersangkutan. 

3. Peneliti Selanjutnya dan Masyarakat Umum 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, bahan rujukan dan 

sumber informasi bagi pengembangan konsep tentang bagaimana aspek 

yang berkaitan dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) dan profitabilitas bank. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penulis  melakukan penelitian terhadap perusahaan perbankan melalui 

website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan Perpustakaan 

Universitas Widyatama. Adapun waktu penelitian yang digunakan untuk 

melakukan penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2015 sampai dengan selesai. 

http://www.idx.co.id/

