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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bank merupakan lembaga yang berperan penting dalam perekonomian suatu 

Negara. Berdasarkan UU No.10 Tahun 1998, Bank memiliki fungsi utama adalah 

menghimpun dana dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk 

kredit atau lainnya serta berperan dalam memberikan pelayanan dalam lalu lintas 

pembayaran dan peredaran uang. Karena peran sentral tersebut kinerja perbankan 

disuatu Negara berdampak besar bagi perekonomian (Setiawan, 2017). Bank 

adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara 

keuangan (financial intermediaries), yang menyalurkan dana dari pihak yang 

berkelebihan dana (idle fund surplus unit) kepada pihak yang membutuhkan dana 

atau kekurangan dana (defisit unit) pada waktu yang ditentukan (Dendawijaya, 

2009). Bukan hanya sebagai sumber dana bagi pihak yang kekurangan dana 

(defisit unit) maupun tempat penyimpanan uang bagi pihak yang kelebihan dana 

(surplus unit), tetapi juga mempunyai fungsi yang semakin bertambah seiring 

perkembangan dunia. Bank juga sebagai pendorong kemajuan perdagangan 

nasional dan internasional. Tanpa peranan bank, tidak mungkin dilakukan 

globalisasi perekonomian (Hasibuan, 2001). 

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada 

suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpun dana maupun 

penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, 
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likuiditas dan profitabilitas bank (Jumingan, 2014). Tingkat kesehatan bank dapat 

dinilai dari beberapa indikator. Salah satu sumber utama indikator yang dijadikan 

dasar penilaian adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan. Berdasarkan 

laporan itu akan dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang lazim dijadikan 

dasar penilaian tingkat kesehatan bank. Analisis rasio keuangan memungkinkan 

manajemen untuk mengidentifikasikan perubahan-perubahan pokok pada trend 

jumlah, dan hubungan serta alasan perubahan tersebut. Hasil analisis laporan 

keuangan akan membantu mengintepretasikan berbagai hubungan kunci serta 

kecenderungan yang dapat memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi 

keberhasilan bank dimasa mendatang (Rohmah, 2013) 

Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba 

dengan asset atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain 

profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba 

selama periode tertentu, dimana profitabilitas merupakan pengaruh gabungan dari 

likuiditas, leverage, dan manajemen modal kerja terhadap hasil operasi (Brigham 

dan Houston, 2010). Dalam hal ini manajemen modal kerja merupakan efisiensi 

modal kerja yang ditunjukkan dengan perputaran modal kerja. ROI (Return On 

Investment) merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan 

dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan investasi yang 

tersedia dalam perusahaan. Bila jumlah investasi yang digunakan adalah 

keseluruhan jumlah asset yang ada, ROI sering juga disebut ROA (Return On 

Assets) atau Earning Power On Total Investment. Bahkan Suad Husnan (2004) 

menyatakan bahwa modal sendiri sering digunakan untuk menyatakan jumlah 
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investasi sehingga digunakan ROE  (Return On Equity). Semakin tinggi ROA 

maka makin baik keadaan suatu perusahaan. Pengukuran profitabilitas dalam 

penelitian ini menggunakan rasio return on total asset (ROA) dengan rumus : 

(Brigham dan Houston, 2010). Beberapa faktor yang mempengaruhi profitabilitas 

(ROA) antara lain : Debt To Equity Ratio, Size, BOPO dan Dana Pihak Ketiga. 

Debt To Equity Ratio (DER) merupakan salah satu rasio keuangan yang 

tergolong kelompok rasio solvabilitas. Debt To Equity Ratio adalah perbandingan 

antara total hutang (hutang lancar dan hutang jangka panjang) dan modal yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan 

menggunakan modal yang ada. Semakin tinggi DER menunjukan komposisi total 

hutang (jangka pendek dan jangka panjang) semakin besar dibanding dengan total 

modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap 

pihak luar (kreditur). Meningkatnya beban terhadap kreditur menunjukan sumber 

modal perusahaan sangat tergantung dengan pihak luar. Selain itu besarnya beban 

hutang yang ditanggung perusahaan dapat mengurangi jumlah laba yang diterima 

perusahaan. 

Ukuran perusahaan merupakan suatu penetapan besar kecilnya perusahaan. 

Semakin tinggi total asset yang menunjukkan harta yang dimiliki perusahaan 

mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut tergolong perusahaan besar. Dan 

sebaliknya, semakin rendah total asset mengindikasikan bahwa perusahaan 

tersebut tergolong perusahaan kecil. Menurut Brigham dan Houston (2010), 

ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang 

bersangkutan sampai beberapa tahun kemudian. Dalam hal ini penjualan lebih 
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besar daripada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah 

pendapatan sebelum pajak. Sebaliknya, jika penjualan lebih kecil daripada biaya 

variabel dan tetap maka perusahaan akan menderita kerugian. Semakin besar 

ukuran suatu perusahaan, maka kecenderungan menggunakan modal asing juga 

akan semakin besar. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar membutuhkan 

dana yang besar pula untuk menunjang operasionalnya dan salah satu alternatif 

pemenuhannya adalah dengan modal asing apabila modal sendiri tidak 

mencukupi. Secara teori, semakin tinggi ukuran perusahaan maka semakin 

meningkatkan profitabilitas perusahaan. Sebaliknya, semakin rendah ukuran 

perusahaan maka akan semakin rendah pula profitabilitas. 

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sering disebut 

rasio efisiensi karena digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam 

mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Setiap 

peningkatan biaya operasional akan berakibat pada berkurangnya laba sebelum 

pajak dan akhirnya akan menurunkan laba atau profitabilitas (ROA) bank yang 

bersangkutan (Dendawijaya, 2005). Semakin kecil rasio BOPO berarti semakin 

efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan. Penilaian earning 

bertujuan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan 

income bank dari pengelolaan asset  yang dipercayakan padanya (rentabilitas). 

Rentabilitas dinilai dengan BOPO, dimana semakin besar tingkat keuntungan 

yang dicapai oleh suatu bank, semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan 

asset, juga menggambarkan kemampuan untuk mengendalikan seluruh biaya 

operasional dan non operasional. Secara teori, semakin tinggi rasio BOPO 
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menunjukkan kemampuan bank dalam mengendalikan biaya operasional semakin 

baik sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan. Sebaliknya, semakin 

rendah rasio BOPO maka akan semakin rendah pula profitabilitas. 

Pendapatan terbesar suatu bank berasal dari pendapatan bunga atas kredit 

yang diberikan ke masyarakat dan sumber dana terbesar suatu bank juga berasal 

dari masyarakat atau Dana Pihak Ketiga (DPK). Besarnya DPK biasanya 

mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. 

Semakin tinggi dana masyarakat yang ada pada bank dapat dijadikan indikasi 

bahwa masyarakat percaya untuk menyimpan dananya di bank, dan sebaliknya 

bila simpanan masyarakat semakin kecil mengindikasikan kepercayaan 

masyarakat terhadap bank juga rendah. Oleh karena itu semakin meningkatnya 

pengumpulan dana pihak ketiga maka semakin banyak volume penyaluran kredit 

yang dilakukan oleh bank. 

ROA merupakan rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan 

profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau 

laba pada tingkat pendapatan, modal saham dan asset. Persaingan antar 

perusahaan, khususnya antar perusahaan yang sejenis sekarang semakin ketat. 

Menjaga kelangsungan hidup perusahaan dalam menghadapi persaingan yang 

ketat tersebut, maka diperlukan suatu penanganan dan pengelolaan sumber daya 

yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan baik. Bagi pihak manajemen, 

selain dituntut untuk dapat mengkoordinasikan penggunaan seluruh sumber daya 

yang dimiliki oleh perusahaan secara efisien dan efektif, juga dituntut untuk dapat 

menghasilkan keputusan-keputusan yang menunjang terhadap pencapaian tujuan 
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perusahaan di masa yang akan datang. Perusahaan juga dituntut untuk mampu 

menentukan kinerja perusahaan yang baik, sehingga perusahaan akan dapat 

menjamin kelangsungan hidupnya, (Larasati, 2012). 

Penelitian ini mengambil obyek pada perusahaan perbankan yang listng di 

Bursa Efek Indonesia. Alasan pemilihan obyek penelitian disebabkan karena 

adanya fluktuasi pada variable bebas (DER, Size, BOPO dan DPK) yang tidak 

sama dengan fluktuasi naik turunnya nilai profitabilitas (ROA). Besarnya rata-rata 

rasio keuangan periode 2015-2017 yang diduga mempengaruhi profitabilitas 

(ROA) pada Perusahaan Perbankan adalah: 

Tabel 1.1 

Rata-rata DER, SIZE, BOPO, DPK dan ROA Tahun 2015-2017 

No. Variabel Tahun 

2015 2016 2017 

1 DER  0,64 0,63 0,61 

2 
Size (Jutaan 

Rp) 
95212952 94926829,6 98057403 

3 BOPO (%) 97.36 88.79 90.54 

4 
DPK 

(Jutaan Rp) 419576148,62 
390830570,95 401939169,20 

5 ROA (%) 1.47 1.75 2.00 

          Sumber : Directory Bursa Efek Indonesia, tahun 2018 

 Dari tabel diatas dapat dilihat, pada tahun 2015-2017 fluktuasi variable 

bebas (DER, Size, BOPO, dan DPK) tidak diikuti dengan fluktuasi atau naik 

turunnya nilai profitabilitas pada perusahaan perbankan periode 2015-2017. 

Penurunan yang terjadi merupakan hal yang buruk bagi perusahaan perbankan. 

Dari data diatas mengindikasikan bahwa terdapat fenomena bisnis pada 

perusahaan perbankan di BEI terkait factor-faktor yang mempengaruhi 

profitabilitas perusahaan.  
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Selain fenomena diatas, terdapat permasalahan research gap atau hasil 

penelitian terdahulu yang berbeda-beda. Research gap pertama dapat dilihat dari 

hasil penelitian Sari (2014) menemukan bahwa DER berpengaruh negative 

signifikan terhadap ROA. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Widati 

(2012) menemukan bahwa DER berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. 

Research gap kedua dapat dilihat dari hasil penelitian Kurnia (2012) 

menemukan bahwa Size berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Niresh (2014) menemukan bahwa Size tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

Research gap ketiga dapat dilihat dari hasil penelitian Kurnia (2012) 

menemukan bahwa BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Widati (2012) menemukan bahwa BOPO tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

Research gap keempat dapat dilihat dari hasil penelitian Nita Sari (2015) 

menemukan bahwa DPK berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yolilara Sukma (2013) menemukan 

bahwa DPK berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan adanya research gap penelitian 

terdahulu, penelitian ini mengangkat judul “Pengaruh Debt To Equity Ratio, 

Size, BOPO dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas (Studi Pada 

Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI tahun 2015-2017). 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah ditemukan persoalan penelitian 

yang berkaitan dengan research gap yaitu  hasil penelitian terdahulu mengenai 

faktor yang berpengaruh terhadap Profitabilitas masih berbeda satu sama lain. 

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disusun pertanyaan penelitian atau research 

question sebagai berikut : 

1. Apakah Debt To Equity Ratio berpengaruh terhadap Profitabilitas pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017? 

2. Apakah Size berpengaruh terhadap Profitabilitas pada perusahaan perbankan 

yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017? 

3. Apakah BOPO berpengaruh terhadap Profitabilitas pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017? 

4. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Profitabilitas pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017? 

5. Apakah Debt To Equity Ratio, Size, BOPO dan Dana Pihak Ketiga 

berpengaruh secara simultan terhadap Profitabilitas pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah untuk menguji secara empiris dan menganalisis 

hubungan mekanisme variabel independen dengan dependen, yaitu: 

1. Untuk menganalisis secara empiris pengaruh Debt To Equity Ratio terhadap 

Profitabilitas . 
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2. Untuk menganalisis secara empiris pengaruh Size terhadap Profitabilitas . 

3. Untuk menganalisis secara empiris pengaruh BOPO terhadap Profitabilitas. 

4. Untuk menganalisis secara empiris pengaruh DPK terhadap Profitabilitas. 

5. Untuk menganalisis secara empiris pengaruh Debt To Equity Ratio, Size, dan 

BOPO berpengaruh secara simultan terhadap Profitabilitas. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

1. Teoritis  

Penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2017. Kegunaan 

lain yang di dapat dari penelitian ini adalah dapat dijadikan tambahan bukti 

empiris atas penelitian mengenai Debt To Equity Ratio, Size, BOPO, DPK dan 

Profitabilitas.  

2. Praktis 

a. Bagi Emiten  

Dapat memberikan pemahaman mengenai penggunaan rasio keuangan 

dalam menentukan kebijakan keuangan di masa yang akan datang 

terutama dalam memaksimalkan profitabilitas  perusahaan. 

b. Bagi investor  

Dapat memberikan pemahaman mengenai keputusan investasi melalui 

profitabilitas dan komposisi permodalan perusahaan tersebut dengan 

menganalisis Debt To Equity Ratio, Size, BOPO dan DPK. 
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1.5 Sistematika Penelitian 

Gambaran umum untuk mengetahui bagian–bagian yang akan dibahas dalam 

penelitian ini, maka penulis membagi menjadi tiga bab yaitu sebagai berikut : 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab yang berkaitan dengan latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan, serta 

sistematika penelitan. 

BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori pendukung penganlisaan 

terdahulu, serta kerangka pemikiran dan hipotesis serta teori-teori 

lainnya. 

BAB III :  METODE PENELITIAN  

Bab ini menjabarkan tentang variable penelitian dan definisi 

operasional, penentuan sample, jenis dan sumber data yang 

digunakan, serta metode pengumpulan data, metode analisis, dan 

tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian. 

DAFTAR PUSAKA 

Dalam daftar pusaka berisi tentang sumber data / refrensi yang dipakai oleh 

penulis dalam penelitian ini. 

 


