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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan atau perusahaan yang 

bergerak dibidang keuangan. Pengertian Bank Menurut Kasmir (2014:14) dalam 

bukunya Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak. Sedangkan usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu 

menghimpun dana,menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. 

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank 

sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan 

menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan giro, tabungan, dan deposito.  

Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa adalah bank yang lebih 

banyak bekerja di dalam negri karena mereka belum bisa melakukan jual beli 

mata uang asing. Dalam hal ini bank juga mendapat keuntungan dengan 

memaksimalkan laba atau profit untuk mengidentifikasi tingkat keuntungan yang 

diperoleh. Kemampuan bank dalam menghasilkan laba dapat dari rasio 

profitabilitas yaitu (ROA). Semakin tinggi ROA , maka kemampuan bank dalam 

menghasilkan keuntungan akan semakin baik. Keuntungan yang 
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diperoleh secara terus menerus akan menciptakan kelangsungan hidup bank 

sehingga mampu menggerakan roda perekonomian masyarakat.  

 Tujuan utama kegiatan operasional perbankan adalah memperoleh 

suatu keuntungan yang optimal dan nantinya akan digunakan untuk membiayai 

seluruh kegiatan usaha bank. Dengan adanya keutungan tersebut yang diperoleh 

secara terus menerus akan menciptakan kelangsungan hidup bagi bank, sehingga 

dapat menggerakan roda perekonomian. Dalam menjalankan kegiatan usaha bank, 

wajib mempertimbangkan jangka waktu karena tujuan yang dicapai dalam 

pengelolaan bank adalah jangka panjang, tujuan jangka pendek bank salah 

satunya adalah memperoleh keungtungan. Tingkat kemampuan bank dalam 

memperoleh keungtungan tersebut dapat di ukur menggunakan rasio pengukuran 

profitabilitas diantaranya adalah rasio Return On Asset (ROA). Rasio ROA 

(Return On Asset) adalah rasio yang suatu kemampuan bank dalam hal 

memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dengan asset yang dimiliki oleh 

bank. Dalam menghitung rasio profitabilitas (Riyadi, 2016:187) adalah 

membandingkan Laba (sebelum pajak) dengan total asset yang dimiliki Bank 

periode tertentu dikali 100%. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

Return On Asset adalah rasio yang menunjukkan seberapa banyak laba bersih 

yang diperoleh dari seluruh kekayaan yang dimiliki oleh suatu bank atau 

perusahaan. Karena itu digunakan angka setelah laba setelah pajak dan rata-rata 

kekayaan bank atau perusahaan. Dengan demikian rasio ini menghubungkan 

keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut. 
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Tabel 1.1 
POSISI ROA PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL NON DEVISA 

Periode 2013-2017 (Triwulan 3) 
 

 

KETERANGAN 2013 2014 Trend 2015 Trend 2016 Trend *2017 Trend RATA RATA TREN

BANK AMAR INDONESIA -0,84 0,27 1,11 1,15 -6,23 -5,08 6,00 0,92 6,00 1,72

Bank YudhaBhakti 0,69 0,69 0 1,16 1,2 2,36 0,01 2,37 0,01 0,31

BANK OKE INDONESIA -1,94 -1,91 0,03 -1,88 0,06 -1,82 3,73 1,91 3,73 1,89

BANK ARTOS INDONESIA 0,58 0,27 -0,31 0,01 -5,26 -5,25 3,79 -1,46 3,79 0,50

BANK BISNIS INTERNASIONAL 2,36 2,53 0,17 2,09 0,4 2,49 -1,52 0,97 -1,52 -0,62

BANK FARMA INTERNASIOANL 3,08 2,5 -0,58 2,41 -0,07 2,34 -0,22 2,12 -0,22 -0,27

PT BANK HARDA INTERNASIONAL 1,01 0,98 -0,03 0,94 -3,76 -2,82 3,48 0,66 3,48 0,79

PT BANK INDEX SELINDO 2,4 2,24 -0,16 0,26 1,93 2,19 -0,18 2,01 -0,18 0,35

PT BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI 2,4 -0,06 -2,46 0,93 1,19 2,12 -1,40 0,72 -1,40 -1,02

PT BANK MAYORA 0,36 0,64 0,28 1,24 0,15 1,39 -0,62 0,77 -0,62 -0,20

PT BANK MUTIARA SANTOSA 2,65 2 -0,65 1,6 0,16 1,76 0,02 1,78 0,02 -0,11

PT BANK ROYAL INDONESIA 0,6 1,38 0,78 0,69 -0,28 0,41 -3,11 -2,70 -3,11 -1,43

PT SAHABAT SAMPOERNA 0,72 0,08 -0,64 1,26 -0,26 1 -0,31 0,69 -0,31 -0,38

PT BANK SBI INDONESIA 1,44 1,11 -0,33 0,95 -0,25 0,7 1,70 2,40 1,70 0,71

PT PRIMA MASTER BANK 0,92 0,91 -0,01 0,5 -2,76 -2,26 3,24 0,98 3,24 0,93

BANK DINAR INDONESIA 1,46 0,45 -1,01 1 -0,17 0,83 -0,31 0,52 -0,31 -0,45

BANK INA PERDANA 0,8 1,26 0,46 1,05 -0,03 1,02 -0,51 0,51 -0,51 -0,15

BANK JASA JAKARTA 2,46 2,04 -0,42 2,36 0,38 2,74 -0,39 2,35 -0,39 -0,21

BANK MANDIRI TASPEN 2,28 2,37 0,09 1,66 -0,04 1,62 0,41 2,03 0,41 0,22

BANK MITRANIAGA 0,39 0,59 0,2 0,71 0,05 0,76 -0,32 0,44 -0,32 -0,10

BANK NATIONALNOBU 0,43 0,78 0,35 0,38 0,15 0,53 1,18 1,71 1,18 0,72

BANK BUKOPIN INDONESIA Tbk 0,69 0,27 -0,42 0,79 -0,03 0,76 0,21 0,97 0,21 -0,01

BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL 4,54 3,56 -0,98 3,12 -0,06 3,06 -0,89 2,17 -0,89 -0,71

PT. Bank BRI Agroniaga Tbk 1,66 1,53 -0,13 1,55 -0,06 1,49 -0,04 1,45 -0,04 -0,07

BANK VICTORIA INTERNASIONAL 2,1 0,8 -1,3 0,65 -0,13 0,52 1,34 1,86 1,34 0,31

RATA RATA 1,33 1,09 -0,24 1,06 -0,55 0,51 0,61 1,13 0,61 0,11  
Sumber: ojk.go.id/laporan publikasi (data diolah) 
*Periode Desember 2017 
 

Kinerja keuangan suatu bank yang baik terjadi apabila ROA suatu 

bank meningkat dari waktu ke waktu. Namun tidak hanya yang terjadi pada Bank 

Umum Swasta Nasional Non Devisa seperti yang di tunjukkan 1.1. Berdasarkan 

tabel 1.1 diketahui bahwa terdapat 15 Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa 

yang mengalami masalah yaitu Bank Bisnis Internasional dengan rata-rata tren -

0,62 , Bank Farma Internasional dengan rata-rata trend -0,27 , Bank Kesejahteraan 

dengan rata-rata trend Ekonomi -1,02 , Bank Mayora dengan rata-rata trend -0,20 

, Bank Mutiara Santosa dengan rata-rata tren -0,11 , Bank Royal Indonesia dengan 
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rata-rata tren -1,43 , Bank Royal Indonesia dengan rata-rata trend -0,38 , Bank 

Dinar Indonesia dengan rata-rata tren -0,45 , Bank Ina Perdana dengan rata-rata 

tren -0,15 , Bank Jasa Jakarta dengan rata-rata tren -0,21 , Bank Mitra Niaga 

dengan rata-rata trend -,10 , Bank Bukopin Indonesia dengan rata-rata tren -0,01, 

Bank Tabungan Nasioanl Pensiunan dengan rata-rata tren -0,71 , Bank Agroniaga 

Tbk dengan rata-rata trend -0,07. 

 Rasio Likuditas digunakan untuk mengukur kemampuan bank 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau membayar kembali simpanan atau 

uang nasabah pada saat penarikan. Tingkat likuiditas suatu bank dapat dihitung 

menggunakan rasio rasio mengukur tingkat likuiditas diantaranya yaitu LDR 

(Loan to Deposit Ratio) dan LAR (Loan to Asset Ratio). 

Menurut Lukman Denda Wijaya (2012:116) , LDR merupakan rasio 

antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima 

bank. Menurut Lukman Denda Wijaya (2013:117) , LAR adalah rasio yang 

digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan 

kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total 

asset yang dimiliki bank.  

Menurut Veitzhal Rivai, dkk (2012: 713) Kualitas aktiva merupakan 

penilaian terhadap kondisi asset bank dan kecukupan manajemen risiko kredit. 

Untuk menghitungnya APB (Aktiva Produktif Bermasalah) dan Non Perfoming 

Loan (NPL). 

Menurut Martono (2013:86) Rasio Efisiensi digunakan untuk 

mengukur kinerja manajemen suatu bank apakah kelak menggunakan faktor 
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produksinya dengan cepat dan hasil guna maka dengan rasio keuangan kita dapat 

mengukur secara kualitatif tingkat efisiensi yang dicapai manajemen bank. Untuk 

mengukur tingkat efisiensi dapat menggunakan rasio BOPO (Beban Operasional 

terhadap Pendapatan Operasional) dan Fee Based Income Ratio (FBIR).  

Menurut Lukman Denda Wijaya (2012: 120) Solvabilitas adalah 

kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau 

kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jika terjadi likuidasi 

bank. Solvabilitas yang dimiliki juga memliki peran yang penting dalam 

menunjang kegiatan operasional bank sehari-hari. Untuk mengukur rasio ini dapat 

menggunakan FACR (Fixed Asset to Capital Ratio). 

Menurut penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya dalam 

mendapatkan ROA sesuai yang diinginkan maka manajemen bank perlu 

mengetahui faktor-faktor yang bisa mempengaruhi tinggi rendahnya ROA. Oleh 

sebab itu penulis tertarik melakukan penelitian terhadap Bank Umum Swasta 

Nasional Non Devisa terkait dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

profitabilitas yang berjudul “Pengaruh Rasio Likuiditas, Kualitas Aktiva, 

Sensitivitas, Efisiensi, Solvabilitas terhadap ROA pada Bank Umum Swasta 

Nasional Non Devisa” 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan  sebagai berikut: 

1.  Apakah rasio LDR, LAR, NPL, APB, IRR, BOPO, FBIR, FACR secara 
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bersama sama memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA pada BUSN Non 

Devisa? 

2. Apakah LDR secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA 

pada BUSN Non Devisa? 

3. Apakah LAR secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA 

pada BUSN Non Devisa? 

4. Apakah NPL secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA 

pada BUSN Non Devisa? 

5. Apakah APB secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA 

pada BUSN Non Devisa? 

6. Apakah IRR secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA 

pada BUSN Non Devisa? 

7. Apakah BOPO secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap 

ROA pada BUSN Non Devisa? 

8. Apakah FBIR secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA 

pada BUSN Non Devisa? 

9. Apakah FACR secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap 

ROA pada BUSN Non Devisa? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui tingkat signifikasi pengaruh LDR, LAR, NPL, APB, PDN, IRR, 

BOPO, dan FACR secara bersama sama terhadap ROA pada BUSN Non 

Devisa 
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1. Mengertahui tingkat signifikasi pengaruh positif LDR secara parsial 

terhadap ROA pada BUSN Non Devisa 

2. Mengertahui tingkat signifikasi pengaruh positif LAR secara parsial 

terhadap ROA pada BUSN Non Devisa 

3. Mengertahui tingkat signifikasi pengaruh negatif NPL secara parsial 

terhadap ROA pada BUSN Non Devisa 

4. Mengertahui tingkat signifikasi pengaruh negatif APB secara parsial 

terhadap ROA pada BUSN Non Devisa 

5. Mengertahui tingkat signifikasi pengaruh positif IRR secara parsial 

terhadap ROA pada BUSN Non Devisa 

6. Mengertahui tingkat signifikasi pengaruh negatif BOPO secara parsial 

terhadap ROA pada BUSN Non Devisa 

7. Mengertahui tingkat signifikasi pengaruh negatif FBIR secara parsial 

terhadap ROA pada BUSN Non Devisa 

8. Mengertahui tingkat signifikasi pengaruh negatif FACR secara parsial 

terhadap ROA pada BUSN Non Devisa 

1.4 Manfat Penelitian 

 Manfaat yang dapat diambil dari peneliti ini adalah: 

a. Bagi Bank 

Dengan adanya penilitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

informasi dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan dan 

mempertahankan profitabilitas bank dimasa yang akan datang 
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b. Bagi Penulis 

Adanya penelitian ini , penulis dapat menambah pengetahuan wawasan 

dan pengalaman untuk menerapkan teori yang dipelajari di perkulihaan 

dalam studi kasus yang lebih spesifik. 

c. Bagi STIE Perbanas  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan koleksi perpustaakan 

STIE Perbanas dan dapat digunakan sebagai sumber informasi atau bahan 

pembanding bagi peneliti selanjutnya yang akan mengambil judul yang 

sama untuk bahan penelitian. 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk mempermudah dalam penulisan dan untuk menjelaskan maksut 

serta tujuan maka penulis membuat sitematika penulisan skripsi sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam Bab ini Diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah yang melandasi penelitian ini, tujuan, dan manfaat penelitian, 

serta sistematika penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan tentang penelitian terdahulu yang dijadikan 

rujukan, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN  

Dalam bab ini diuraikan rancangan penelitian , batasan penelitian, 

identifikasi variabel, definisi operasional, populasi sampel, teknik 
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pengambilan sampel data metode pengambilan data dan metode 

pengambilan data serta teknik analisis data yang digunakan.  

BAB IV : GAMBARAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Dalam bab ini dijelaskan tentang subyek penelitian yang akan 

dianalisis. Selain itu, bab ini juga membahas analisis deskriptif untuk 

menjelaskan terntang variabel yang diteliti, dan penjelasan tentang 

hasil pengujian hipotesis serta pembahasan dari pengujian hipotesis 

tersebut. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, 

keterbatasan penelitian serta saran yang diharapkan berguna untuk 

industri perbankan dan penelitian berikutnya. 

 

 


