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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang  

Di Indonesia, perkembangan perekonomian tidak bisa dilepaskan dari 

besarnya peranan badan usaha, salah satunya adalah lembaga keuangan. Menurut 

UU Perbankan No.10 Tahun 1998, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. 

Lembaga keuangan merupakan aset yang sangat penting dalam 

pembangunan perekonomian suatu negara. Hal tersebut sejalan dengan tujuan 

perbankan di Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan, “Perbankan Indonesia bertujuan 

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan 

pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan 

kesejahteraan rakyat banyak”. 

Suatu perusahaan termasuk lembaga keuangan dalam menjalankan 

usahanya mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan agar dapat 

mewujudkan kelangsungan hidup operasi perusahaan, maka oleh sebab itu 

perusahaan membutuhkan manajemen yang baik yang dapat bekerja secara efektif 

untuk pengelolaan perusahaan dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran dana 

perusahaan, serta kemampuan perusahaan dalam memperoleh pendapatan dan 

laba yang maksimal. 



2 

 

 

 

Kemampuan menghasilkan laba dalam periode tertentu atau yang lebih 

dikenal dengan profitabilitas, dapat digunakan untuk mengetahui seberapa efektif 

dan efisiennya ukuran yang digunakan perusahaan terhadap kinerja perbankan 

(Munawir, 2007:86). Salah satu rasio yang biasa digunakan untuk mengukur dan 

membandingkan kinerja profitabilitas bank adalah ROA (Return On Assets). ROA 

menunjukkan kemampuan manajemen bank untuk mengukur efektivitas 

perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan total aktiva yang 

dimiliki bank. 

Salah satu kegiatan utama bank untuk meningkatkan profitabilitas adalah 

melalui pemberian kredit. Hidup matinya suatu bank sangatlah dipengaruhi oleh 

jumlah kredit yang disalurkan dalam suatu periode, artinya semakin banyak kredit 

yang disalurkan, semakin besar pula perolehan laba (Kasmir, 2010:119). Selain 

menjadi sumber pendapatan bank, aktivitas pemberian kredit rentan terhadap 

risiko yang dapat menjadi salah satu penyebab utama bank menghadapi masalah 

dan berujung dengan kebangkrutan. Oleh karena itu, semakin berkualitas kredit 

yang diberikan, maka akan memperkecil risiko terhadap kemungkinan kredit 

tersebut bermasalah (Kasmir, 2010:119). 

Risiko kredit merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, 

institusi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya 

secara tepat waktu baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo dan 

itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku (Irham Fahmi, 

2010:18). Untuk mengukur tingkat risiko kredit, penulis menggunakan rumus 

CRR (Credit Risk Ratio) sebagai proksi. 
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Untuk meminimalkan tingkat risiko, perbankan perlu bertindak rasional 

dalam masalah efisiensi. Dengan adanya efisiensi pada lembaga perbankan 

terutama efisiensi biaya maka akan diperoleh tingkat keuntungan yang optimal. 

Suatu bank dikatakan efisien bila mampu meminimalisir pengeluaran di 

atas pendapatan. Di sisi lain, bank harus dapat menekan biaya operasional, 

sementara sisi lainnya bank harus dapat meningkatkan pendapatan 

operasionalnya. Ketika biaya operasional lebih kecil daripada pendapatan 

operasional, maka hal tersebut akan menimbulkan keuntungan atau laba bagi 

pihak bank. Rasio yang digunakan sebagai proksi adalah rasio BOPO (Beban 

Operasi terhadap Pendapatan Operasi). Jika tingkat BOPO yang dihasilkan 

semakin rendah, maka kinerja manajemen dari bank tersebut semakin baik. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa bank tersebut lebih efisien dalam menggunakan 

sumber daya yang ada untuk kegiatan operasionalnya. 

Berikut ini adalah tabel dinamika rasio profitabilitas dengan ROA sebagai 

proksinya pada beberapa bank umum yang tedaftar pada Bursa Efek Indonesia 

dalam periode tahun 2010 sampai tahun 2014 : 

Tabel 1.1 

Dinamika Rasio Profitabilitas 

2010 2011 2012 2013 2014

Bank Capital 0,74 0,84 1,32 1,59 1,33

Bank Victoria 1,71 2,65 2,17 1,99 0,8

Bank BCA 3,5 3,8 3,6 3,8 3,9

Bank India 2,93 3,66 3,14 3,8 3,37

Bank BNI 2,49 2,94 2,92 3,36 3,49

Nama Bank

Rasio Profitabilitas

ROA (%)
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat fenomena berupa dinamika 

rasio profitabilitas pada setiap bank. Rata-rata kenaikan ROA tidak berlangsung 

terus menerus, hal ini menunjukkan bahwa setiap bank mengalami kesulitan 

dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ROA setiap tahunnya. Semakin besar ROA 

suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan 

semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. 

Salah satu fenomena mengenai peningkatan laba atau penurunan laba 

terkait dengan risiko kredit dan efisiensi operasi terjadi pada Bank Victoria. Pada 

tahun 2014 Bank Victoria meraih laba sekitar Rp.190,30 miliar atau turun 30% 

dibandingkan tahun 2013. Penurunan laba tersebut dikarenakan adanya 

peningkatan biaya, padahal pada tahun 2014 total kredit yang disalurkan senilai 

Rp.12 triliun atau naik 12% dari tahun 2013 (www.victoriabank.co.id). Kondisi 

ini bertentangan denga teori bahwa semakin banyak risiko kredit yang disalurkan, 

semakin besar pula perolehan laba. 

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan mengenai pengaruh variabel 

risiko kredit terhadap profitabilitas yang dilakukan oleh Fahrizal (2014), 

Nusantara (2009) dan Kolapo et al,. (2012) mendapatkan hasil bahwa risiko kredit 

berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan Oktaviantari 

(2013) memperoleh hasil berbeda dimana risiko kredit berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap profitabilitas. 

Untuk pengaruh variabel efisiensi operasi terhadap profitabilitas yang 

dilakukan oleh Sastrosuwito & Suzuki (2012) menyatakan bahwa efisiensi operasi 

berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Hasil berbeda diperoleh 
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oleh Porawouw (2014) yaitu bahwa efisiensi operasi berpengaruh positif 

signifikan terhadap profitabilitas.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih 

lanjut “Pengaruh Risiko Kredit dan Efisiensi Operasi terhadap 

Profitabilitas” (Studi pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode tahun 2010 – 2014 )”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

dapat mengidentifikasi masalah yang dapat diangkat yaitu : 

1. Seberapa besar risiko kredit berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank 

yang terdaftar di BEI periode tahun 2010-2014 

2. Seberapa besar efisiensi operasi berpengaruh terhadap profitabilitas pada 

bank yang terdaftar di BEI periode tahun 2010-2014 

3. Seberapa besar risiko kredit dan efisiensi operasi berpengaruh secara 

simultan terhadap profitabilitas pada bank yang terdaftar di BEI periode 

tahun 2010-2014 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui risiko kredit berpengaruh terhadap profitabilitas pada 

bank yang terdaftar di BEI periode tahun 2010-2014. 

2. Untuk mengetahui efisiensi operasi berpengaruh terhadap profitabilitas 

pada bank yang terdaftar di BEI periode tahun 2010-2014. 
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3. Untuk mengetahui risiko kredit dan efisiensi operasi berpengaruh secara 

simultan terhadap profitabilitas pada bank yang terdaftar di BEI periode 

tahun 2010-2014. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan yaitu sebagai berikut:  

1) Bagi Penulis 

Diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman mengenai 

pengaruh risiko kredit dan efisiensi operasi terhadap profitabilitas. 

2) Bagi Bank Umum 

Dengan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

perusahaan dalam mengoptimalkan efisiensi operasi perusahaan dengan 

mempertimbangkan tingkat risiko kredit untuk memperoleh keuntungan 

yang optimal, serta sebagai alat pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja 

bank agar dapat lebih baik lagi di masa depan. 

3) Bagi Peneliti Lain 

Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan informasi dan gambaran  

bagi peneliti lain, sehingga dapat digunakan dan dimanfatkan sebagai 

bahan referensi atau sebagai dasar penelitian lebih lanjut sehubungan 

dengan pengaruh risiko kredit dan efisiensi operasi terhadap profitabilitas. 

 


