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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perbankan  merupakan  salah  satu  lembaga  yang  mempunyai  peran strategis  

dalam  menyelaraskan,  menyerasikan,  serta  menyeimbangkan berbagai  unsur  

pembangunan.  Peran  yang  strategis  tersebut  dijelaskan oleh fungsi utama bank 

sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan  menyalurkan  dana  masyarakat  

secara  efektif  dan efisien. Berdasarkan asas demokrasi ekonomi mendukung 

pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan 

ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. 

Perbankan dalam menjalankan fungsinya dituntut untuk dapat meningkatkan 

kinerjanya. Kinerja keuangan bank merupakan suatu gambaran tentang kondisi 

keuangan suatu perbankan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, untuk 

dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perbankan yang 

mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar 

sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. 

Salah satu rasio keuangan yang mampu mencerminkan kinerja suatu perbankan yaitu 

Return On Asset (ROA). Return on Asset (ROA) memfokuskan kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh earning dalam operasi perusahaan  (Mawardi, 2005), 

dalam penelitian ini ROA digunakan sebagai ukuran kinerja perbankan. ROA 

merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total asset. Semakin besar ROA 
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menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, karena tingkat pengembalian 

(return) kepada investor akan semakin besar. Apabila ROA meningkat, berarti 

profitabilitas perusahaan meningkat, maka dampak akhirnya adalah peningkatan 

profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham. 

Berdasarkan statistik perbankan Indonesia (SPI) yang dirilis oleh Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) ROA perbankan tercatat sebesar 2,55% per Maret 2018. 

Jumlah tersebut naik secara tahunan sebanyak 50 basis poin (bps). Hal tersebut 

dikarenakan laba sebelum pajak bank secara industri mengalami kenaikan sebesar 

10,93% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 180,57 triliun per Maret 

2018. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah inovasi. Inovasi 

dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tujuan supaya dapat menurunkan biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Pada 

awal masa penelitian dan pengembangan perusahaan akan lebih banyak 

mengeluarkan dana, hal tersebut terjadi karena tingginya biaya yang harus 

dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengembangkan inovasi perusahaan dalam 

bidang teknologi agar mampu menunjang proses operasional perusahaan menjadi 

lebih efektif dan efisien. 

Era industri 4.0 sekarang ada pergeseran tren inovasi ke arah teknologi digital 

diharapkan memungkinkan otomatisasi disemua bidang untuk mencapai 

produktivitas yang efektif dan efisien. Melakukan inovasi pada perusahaan perlu 

mengembangkan suatu strategi inovasi menyeluruh, strategi tujuan perusahaan dalam 

menjalankan inovasi dengan menggambarkan bagian-bagian (what to innovative) dan
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cara-cara (how to achieve it) mengintegrasikan berbagai macam kegiatan yang 

menimbulkan kreasi, pengembangan, dan komersiliasi produk serta teknologi yang 

memungkinkan perusahaan memaksimumkan hasilnya dari usaha-usaha inovasi. 

Hubungan antara strategi perusahaan dengan strategi inovasi akan mengurangi 

ketidakpastian masa depan yang berkaitan dengan proses inovasi. 

Salah satu inovasi yang dilakukan perbankan untuk meningkatkan pelayanan 

nasabahnya adalah menyediakan automatic teller machine (ATM). ATM 

memudahkan para nasabah untuk mengambil uang atau bertransaksi lainnya tanpa 

harus datang dan mengantri ke bank. Hal tersebut akan mempertinggi allocational 

efficiency dari proses intermediasi keuangan dan memperbaiki operational efficiency 

dari sistem keuangan yang bisa mengurangi biaya dan membuat kinerja keuangan 

membaik. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Chipeta dan Muthinja (2018) yang 

menunjukkan bahwa inovasi keuangan berkontribusi terhadap kinerja keuangan bank 

di Kenya, dan penelitian yang dilakukan oleh Kuswara (2016) yang menunjukkan 

bahwa ATM berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan. Berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudaryanti, Sahroni, dan Kurniawati (2018) 

yang menunjukkan bahwa inovasi keuangan berupa mobile banking berpengaruh 

negatif signifikan terhadap ROA diduga penyebabnya karena penggunaannya belum 

menyeluruh atau setiap nasabah belum tentu menggunakan fasilitas ini, hal ini dapat 

pula disebabkan berbagai faktor diantaranya tingkat keamanan, pemeliharaan jangka 

panjang dan kemampuan bank mempertahankan mobile banking juga masih 

mengalami kendala. Semakin tinggi inovasi keuangan maka kinerja keuangan 

perbankan (ROA) semakin menurun. Artinya jika dalam melakukan inovasi, dana 
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yang dikeluarkan seperti dalam pembelian aset-aset dan biaya perawatan lebih besar 

daripada keuntungan yang didapat, maka kinerja keuangan perbankan (ROA) 

semakin menurun.  

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah rasio keuangan. 

Dalam penelitian ini rasio keuangan meliputi rasio permodalan yang diproksikan 

dengan Capital Adequacy Ratio (CAR), risiko kredit yang diproksikan dengan Non 

Performing Loan (NPL), dan rasio likuiditas yang diproksikan dengan Loan to 

Deposit Ratio (LDR). Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio keuangan 

yang berkaitan dengan permodalan perbankan dimana besarnya modal suatu bank 

akan berpengaruh mampu atau tidaknya suatu bank secara efisien menjalankan 

kegiatannya. Jika modal yang dimiliki oleh bank tersebut mampu menyerap 

kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindarkan, maka bank dapat mengelola seluruh 

kegiatannya secara efisien, dan kekayaan bank (kekayaan pemegang saham) 

diharapkan akan semakin meningkat demikian juga sebaliknya. 

Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio keuangan yang berkaitan 

dengan risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko dari kemungkinan terjadinya 

kerugian bank sebagai akibat dari tidak dilunasinya kredit yang diberikan bank 

kepada debitur (Ali, 2006).  Non performing loan adalah perbandingan antara total 

kredit bermasalah dengan total kredit yang diberikan kepada debitur. Bank dikatakan 

mempunyai NPL yang tinggi jika banyaknya kredit yang bermasalah lebih besar 

daripada jumlah kredit yang diberikan kepada debitur. Apabila suatu bank 

mempunyai NPL yang tinggi, maka akan memperbesar biaya, baik biaya 
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pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, dengan kata lain semakin tinggi 

NPL suatu bank, maka hal tersebut akan mengganggu kinerja suatu bank.  

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio yang menggambarkan 

perbandingan jumlah kredit yang diberikan dengan jumlah dana pihak ketiga. 

Semakin tinggi LDR maka laba/keuntungan bank semakin meningkat dengan asumsi 

bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif, dengan meningkatnya 

laba bank, maka kinerja bank juga meningkat. Dengan demikian besar-kecilnya rasio 

LDR suatu bank akan mempengaruhi kinerja suatu bank (Mawardi, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Otoritas Jasa Keuangan 

 

Gambar 1.1 Perkembangan indikator kesehatan bank 
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Berdasarkan gambar di atas perkembangan rasio keuangan bank dari tahun ke 

tahun mengalami perubahan fluktuatif. Pada tahun 2010-2011 CAR mengalami 

penurunan sebesar 1,13% dan pada tahun 2012-2017 mengalami kenaikan sebesar 

5,75% dan di tahun 2018 mengalami penurunan kembali sebesar 0,21%. Semakin 

besar CAR maka kinerja perbankan tersebut semakin baik, karena permodalan yang 

ada berfungsi menutupi apabila terjadi kerugian pada kegiatan perkreditan dan 

perdagangan surat-surat berharga. 

Variabel selanjutnya adalah Non Performance Loan (NPL), pada tahun 2010-

2013 NPL mengalami penurunan sebesar 0,79% dan pada tahun 2014-2016 

mengalami kenaikan sebesar 0,77% dan di tahun 2017-2018 mengalami penurunan 

kembali sebesar 0,22%. semakin kecil NPL, semakin kecil pula risiko kredit yang 

ditanggung pihak bank, karena NPL adalah jumlah kredit yang tidak dibayar atau 

tidak dapat ditagih, dengan kata lain adalah kredit macet atau kredit yang 

bermasalah. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, 

diragukan dan macet. 

Variabel selanjutnya adalah Loan to Deposit Ratio (LDR), pada tahun 2010-

2013 mengalami kenaikan sebesar 14,49% tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 

0,28% pada 2015 mengalami kenaikan kembali sebesar 2,69%  tahun 2016-2017 

mengalami penurunan kembali sebesar 0,66% dan pada tahun 2018 mengalami 

kenaikan kembali sebesar 4,78%. Menurut Prasananugraha (2007) semakin tinggi 

LDR maka akan semakin banyak dana yang diberikan dalam bentuk kredit maka 

pendapatan bunga akan tinggi dan nilai ROA akan meningkat. Disamping itu, Return 

On Asset (ROA) seiring dengan CAR dan LDR mengalami kenaikan pada tahun 
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2010-2013, artinya jika CAR dan LDR mengalami kenaikan, maka ROA perbankan 

juga mengalami peningkatan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan dkk 

(2018) bahwa CAR berpengaruh positif terhadap ROA. Semakin tinggi nilai CAR 

berarti bank tersebut mampu membiayai operasi bank, dan keadaan yang 

menguntungkan tersebut dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi 

profitabilitas bank (ROA) yang bersangkutan. Selain itu, penelitian yang dilakukan 

oleh Usman (2016) menunjukkan bahwa LDR berpengaruh signifikan terhadap ROA 

perbankan. Semakin tinggi LDR menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas 

bank, sebaliknya semakin rendah LDR menunjukkan kurangnya efektifitas bank 

dalam menyalurkan kredit yang akan menyebabkan hilangnya kesempatan bank 

untuk memperoleh laba. Selanjutnya, NPL mengalami penurunan pada tahun 2010-

2013 ROA perbankan mengalami kenaikan, artinya jika NPL mengalami penurunan 

maka ROA perbankan mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Sudaryanti dkk (2018) yang menyatakan bahwa NPL berpengaruh 

negatif signifikan terhadap ROA perbankan. Peningkatan risiko kredit atau semakin 

besarnya nilai NPL akan menurunkan tingkat profitabilitas bank. 

Fenomena-fenomena yang diungkapkan di atas menarik untuk dilakukan 

penelitian di Indonesia mengenai kinerja keuangan perbankan. Penelitian ini 

bertujuan melakukan kajian empiris terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja keuangan perbankan, khususnya industri perbankan yang terdaftar di 

Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengkaji “Pengaruh Inovasi Keuangan dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja 

Keuangan Sektor Perbankan”. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang bisa di rumuskan adalah 

sebagai berikut : 

1) Apakah inovasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan industri 

perbankan? 

2) Apakah CAR berpengaruh terhadap kinerja keuangan industri perbankan? 

3) Apakah NPL berpengaruh terhadap kinerja keuangan industri perbankan? 

4) Apakah LDR berpengaruh terhadap kinerja keuangan industri perbankan? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Untuk menguji pengaruh inovasi keuangan, dan rasio keuangan terhadap 

kinerja keuangan sektor perbankan maka sesuai dengan rumusan masalah, penelitian 

ini mempunyai tujuan : 

1) Untuk menguji pengaruh inovasi keuangan terhadap kinerja keuangan industri 

perbankan 

2) Untuk menguji pengaruh CAR terhadap kinerja keuangan industri perbankan 

3) Untuk menguji pengaruh NPL terhadap kinerja keuangan industri perbankan 

4) Untuk menguji pengaruh LDR terhadap kinerja keuangan industri perbankan 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan konstribusi dalam disiplin ilmu 

Manajemen serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan 
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perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

inovasi keuangan, dan rasio keuangan terhadap kinerja keuangan industri 

perbankan. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi Nasabah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para 

nasabah dalam menginvestasikan uangnya di bank. 

b. Bagi Pihak-Pihak Lain 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh pihak-

pihak lain yang berkepentingan, baik sebagai referensi maupun 

sebagai bahan teori bagi penelitian selanjutnya. 

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bab dimana setiap bab dibagi 

menjadi sub-sub yang berisikan tentang uraian-uraian sistematis untuk mendukung 

isi dari setiap bab secara keseluruhan dan dijabarkan melalui beberapa bab berikut ini 

: 

BAB I  PENDAHULUAN  

Pada bab ini berisi pembahasan secara garis besar mengenai latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini dibahas tinjauan pustaka yang didalamnya terdapat sub-

sub bab antara lain peneltian terdahulu yang akan digunakan sebagai 
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acuan penulisan, teori sebagai landasan dalam penulisan penelitian, 

kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, batasan 

penelitian, identifikasi variabel, definisi variabel, definisi operasional 

dan pengukuran variabel, populasi, sampel data dan metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam pemecahan masalah. 

BAB IV  GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran subyek penelitian yaitu 

pengaruh inovasi keuangan, rasio permodalan, risiko kredit, dan rasio 

likuiditas terhadap kinerja keuangan perbankan. Analisis data antara 

lain analisis deskriptif, analisis asumsi klasik, analisis regresi linear 

berganda dan uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian. 

Adapun isi dari bab lima yaitu meliputi kesimpulan, keterbatasan 

peneliti dan saran. 

  


