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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan pembangunan negara masih menjadi pekerjaan rumah 

pemerintah dalam menjalani tugasnya untuk memberikan kesejahteraan kepada 

masyarakat. Perbankan menjadi salah satu sektor untuk mendorong dalam 

pembangunan negara. Melihat potensi peluang yang sangat  besar dalam 

perkembangannya, bagi pemerintah bank akan membantu mendorong 

pembangunan disektor ekonomi, serta mempermudah tugas negara untuk 

mensejahterakan rakyat. 

Sektor keuangan menjadi salah satu tolak ukur kesejahteraan publik yang 

meliputi perkembangan dari kinerja bidang atau lembaga-lembaga keuangan di 

Indonesia termasuk perbankan. Pemerintah dan masyarakat membutuhkan peran 

dari perbankan sebagai salah satu pengelola keuangan, pemberian kredit kepada 

masyarakat untuk perkembangan kesejahteraan dan menjadi tugas melancarkan 

pembangunan negara. 

Pada saat ini lembaga-lembaga keuangan sedang menghadapi rintangan 

yang cukup berat untuk mempertahankan stabilitasnya tak terkecuali bank. Akibat 

dari terjadi krisis global dan maraknya kasus didalam negeri banyak sekali yang 

belum menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut yang dapat 

mengancam perkembangan ekonomi. 
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Stabilitas keuangan pada saat ini dalam tahap perkembangan membutuhkan 

kesiapan dari pemerintah sebagai pemutus kebijakan dalam kegiatan ekonomi dan 

para steakholder dalam penyusunan rencana strategis. Krisis yang melanda Eropa, 

Amerika Serikat dan negara maju lainnya menjadi fenomena yang harus bisa 

diamati oleh pemerintah, karena hal tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan 

perekonomian negara dan menjadi tantangan para steakholder dalam menyusun 

rencana strategisnya.  

Dilihat dari perkembangannya (Berdasarkan Kajian Stabilitas Keuangan 

No.19, September 2012 oleh Bank Indonesia), perekonomian Indonesia pada 

tahun 2012 tumbuh diangka 6% lebih rendah dari tahun 2011, sedangkan ADB 

lebih optimis yakni sebesar 6,4%. Namun demikian, berdasarkan data yang 

dikeluarkan oleh BPS, perekonomian Indonesia tercatat masih tumbuh tinggi 

yakni sebesar 6,4% (yoy) pada triwulan III-2012 atau lebih tinggi dibandingkan 

triwulan sebelumnya. Sumbangan terbesar berasal dari permintaan domestik yakni 

konsumsi rumah tangga dan investasi yang meningkat. 

Industri perbankan masih bisa mendominasi dalam sistem keuangan. Dari 

segi kekuatan modal bank sampai pada tahun 2011 masih bisa mengantisipasi 

tantangan yang akan ditimbulkan dari krisis ekonomi di negara-negara Eropa dan 

Amerika Serikat. Hal tersebut karena seluruh eksposur asset bank dari berbagai 

bentuk bantuan, pinjaman permodalan luar negeri tidak terlalu berpengaruh 

dibandingkan jumlah total asset dari dalam negeri. 

Namun demikian perbankan di Indonesia harus tetap menjaga kestabilan 

usaha tersebut, agar dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan supaya tidak 



3 
 

mempengaruhi stabilitas dan kualitas ekonomi Indonesia. Bank yang dapat 

membantu pertumbuhan ekonomi dalam negeri otomatis harus bisa memenuhi 

ketentuan kriteria penilaian dari Bank Indonesia. Kinerja keuangan bank menjadi 

tolak ukur dalam menilai kondisi perbankan dalam negeri. Perkembangan kinerja 

keuangan berdasarkan rasio keuangan dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 1.1 
Perkembangan Kinerja Bank Umum Swasta Nasional Devisa (%) 

Indikator 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
LDR 40,41 46,23 73,27 60,03 67,18 74,72 71,14 73,16 78,16 77,12 

BOPO 86,62 78,25 88,31 82,53 81,85 93,76 86,27 85,53 80,47 78,93 

CAR 20,26 18,08 16,92 19,84 18,21 14,82 16,61 15,76 14,37 16,42 

ROA 2,16 3,09 2,17 2,35 2,44 1,25 2,20 2,58 2,46 2,63 

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Edisi Desember 2003-Februari 2013 

Pada tabel 1.1 dapat kita lihat faktor penilaian perkembangan kinerja 

perbankan Indonesia yakni Loan to Deposit Ratio (LDR), Biaya Operasional 

terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan 

Return on Asset (ROA). Return on Asset (ROA) adalah salah satu dari indikator 

kinerja keuangan, dan indikator yang menunjukan tingkat profitabilitas bank. 

Pada tabel 1.1 perkembangan ROA dari tahun ke tahun mengalami perubahan 

yang fluktuatif. Pada tahun 2003 rasio ROA menunjukan angka 2,16%, kemudian 

pada tahun 2004 merupakan kenaikan rasio yang sangat tinggi yakni kenaikannya 

menjadi 3,09%, namun pada tahun 2005 rasio ROA mengalami penurunan angka 

menjadi 2,17%, dan kenaikan rasio ROA kembali terjadi, kenaikan di 2 tahun 

selanjutnya yakni pada tahun 2006 diangka 2,35% dan tahun 2007 naik kembali 

menjadi 2,44%. Akan tetapi pada tahun 2008 rasio ROA perbankan Indonesia 

mengalami penurunan yang cukup jauh dari tahun sebelumnya pada angka 1,25%, 
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ini merupakan nilai angka rasio ROA terkecil yang terjadi, sebelumnya pada 

tahun 2005 mengalami penurunan diangka 2,17%. Namun pada tahun 2009 dan 

2010, rasio ROA kembali mengalami kenaikan pada angka 2,20% dan 2,58%, 

meski tahun 2011 kembali mengalami penurunan pada angka 2,46%, akan tetapi 

tahun selanjutnya rasio ROA mengalami kenaikan kembali pada level 2,63%. 

(Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP 25 Oktober 

2011) kerangka penilaian kesehatan bank, BI akan mendapatkan skor maksimum 

100 apabila bank memiliki ROA minimum 1,50%. Dari data yang didapat dari 

Statistik Perbankan Indonesia edisi Desember 2003-Februari 2012 bisa 

disimpulkan perbankan Indonesia dalam kondisi sehat. Meskipun rasio ROA 

mengalami fluktuasi kenaikan angka dan penurunan angka. 

Profitabilitas menjadi faktor yang menentukan perusahaan dalam kegiatan 

bisnisnya. Terkadang profitabilitas menjadi perhatian utama para calon investor, 

para investor akan menghubungkan tingkat profitabilitas dengan resiko yang akan 

didapat dari investasi yang akan ditanamnya diperusahaan tersebut, dan tugas 

sebagai bank sentral Bank Indonesia bisa membuat keputusan layak dan tidaknya 

bank tersebut beroperasi. 

Menurut Prihadi (2011:138) “profitabilitas adalah kemampuan 
menghasilkan laba. Pengertian laba bisa bermacam-macam, tergantung dari 
kebutuhan dari pengukuran laba te rsebut. ROA menjadi salah satu indikator 
penilaian profitabilitas. Dimana laba setelah pajak terhadap rata-rata total asset. 
Sehingga semakin besar ROA, semakin besar keuntungan yang akan diperoleh 
sebuah bank”. 

 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat grafik 1.1 pertumbuhan return on Asset 

(ROA) Bank Umum Swasta Nasional Devisa tahun 2003-2012  dibawah ini : 

 



http://www.standardchartered.com/id
http://www.astra.co.id/
http://www.astra.co.id/
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domestik. Standard Chartered Bank dengan keahlian dan pengalaman global 

terkemuka yang dimilikinya menjadikan Permata Bank berada dalam posisi yang 

unik. Dan saat ini Permata Bank telah berkembang menjadi sebuah bank swasta 

utama yang menawarkan produk dan jasa inovatif serta komprehensif terutama 

disisi delivery channel termasuk Internet Banking dan Mobile Banking. Permata 

Bank memiliki aspirasi untuk menjadi penyedia jasa keuangan terkemuka di 

Indonesia, dengan fokus disegmen Konsumer dan Komersial.  

Untuk mengukur tingkat efektifitas bank dalam menghasilkan keuntungan 

ROA penting bagi bank yakni dengan aktiva yang dimiliki. ROA adalah rasio 

yang menghitung antara laba dan total asset. Sehingga semakin besar ROA, maka 

semakin besar kemungkinan bank itu dalam kondisi sehat. Akan tetapi yang 

dialami oleh PT. Permata Bank Tbk, fluktuatif kenaikan dan penurunan angka 

rasio ROA yang terjadi khususnya yang masih dibawah standar yang ditetapkan 

Bank Indonesia menunjukan belum stabilnya tingkat profitabilitas yang dimiliki 

PT. Permata Bank Tbk. Perubahan rasio ROA berdasarkan laporan keuangan PT. 

Permata Bank Tbk tahun 2003-2012 adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.2 
Perubahan ROA PT. Permata Bank Tbk Tahun 2003-2012 

Tahun Rasio ROA (%) Perubahan ROA (%) Keterangan 
2003 1,90 0,00  
2004 2,30 0,40 Naik 
2005 1,20 -1,10 Turun 
2006 1,20 0,00 Tetap 
2007 1,90 0,70 Naik 
2008 1,70 -0,20 Turun 
2009 1,40 -0,30 Turun 
2010 1,90 0,50 Naik 
2011 1,66 -0,24 Turun 
2012 1,70 0,04 Naik 

Sumber : laporan keuangan PT. Permata Bank Tbk 

http://www.standardchartered.com/id
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Berdasarkan data pada tabel 1.2 diatas, dapat dilihat bahwa angka rasio 

ROA PT. Permata Bank Tbk menunjukan level yang cenderung fluktuatif. Naik 

turunnya angka tersebut memungkinkan para calon investor yang akan 

menanamkan modalnya dan masyarakat yang akan menyimpan dananya 

mengurungkan niatnya, meskipun angka rasio ROA PT. Permata Bank Tbk 

terkadang mampu melampaui standar yang ditetapkan Bank Indonesia. 

Kondisi profitabilitas PT. Permata Bank Tbk yang cenderung belum stabil 

bisa dikatakan bahwa PT. Permata Bank Tbk harus lebih memaksimalkan 

usahanya untuk menyeimbangkan atau meningkatkan profitabilitas baik dalam 

sistem kreditnya ataupun usaha menekan biaya operasional agar semakin efisien 

biaya akan berpengaruh terhadap profitabilitas, karena profitabilitas menjadi 

faktor yang menentukan perusahaan dalam kegiatan bisnisnya. 

Menurut Arthesa dan Handiman (2006:193) “Terdapat berbagai pendekatan 
yang dilakukan oleh bank untuk mengatur kemampuan mengelola earning dan 
investment, misalnya dengan cara mengelola kualitas aktiva, manajemen dan 
administrasi, posisi likuiditas, rasio kecukupan modal, dan berbagai rasio 
keuangan lainnya”.  

 
Kendala yang sering dihadapi bank akan bermunculan ketika manajemen 

dibank itu sendiri tidak sanggup untuk menjalankan tugasnya, ketika dituntut 

untuk memenuhi faktor-faktor yang meningkatkan profitabilitas manajemen bank 

harus lebih bisa melihat peluang usaha meskipun dalam prakteknya cukup sulit 

dijalani, apalagi earning dan investment ini mencakup beberapa aspek yang 

menjadi tugas manajemen selain dari mengatur kepegawaian. Jadi keberhasilan 

bank dalam usahanya tergantung dalam pengelolaan earning dan investment. 





9 
 

kembali mengalami penurunan pada angka 1,66%, akan tetapi tahun selanjutnya 

rasio ROA mengalami kenaikan kembali pada level 1,70% pada tahun 2012. 

Faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas bank adalah likuiditas. 

Likuiditas merupakan kemampuan dari suatu perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban keuangannya. Menurut Hasibuan (2009:173) “semakin kecil alat likuid 

yang dipelihara bank, semakin besar tingkat risiko yang dihadapi bank yang 

bersangkutan, dan demikian pula sebaliknya”. Berikut ini adalah data Loan to 

Deposit Ratio (LDR) selama tahun 2003-2012 yang terdapat pada PT. Permata 

Bank Tbk: 

Tabel 1.3 
Perubahan LDR PT. Permata Bank Tbk Tahun 2003-2012 

Tahun Rasio LDR (%) Perubahan LDR (%) Keterangan 
2003 41,3   
2004 57,2 15,9 Naik 
2005 78,5 21,3 Naik 
2006 83,1 4,6 Naik 
2007 88,0 4,9 Naik 
2008 81,8 6,2 Turun 
2009 90,6 8,8 Naik 
2010 87,5 3,1 Turun 
2011 83,1 4,4 Turun 
2012 89,52 6,42 Naik 

Sumber : laporan keuangan PT. Permata Bank Tbk 

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa rasio LDR pada PT. Permata 

Bank Tbk dari tahun 2003 sampai 2012 mengalami kenaikan. Pada tahun 2003 

rasio LDR sebesar 41,3, tahun 2004 besar LDR PT. Permata Bank Tbk 

mengalami kenaikan sebesar 15,9% sehingga rasio LDR berada pada angka 57,2. 

Pada tahun 2005 rasio LDR sebesar 78,5, tahun 2006 besar LDR PT. Permata 

Bank Tbk mengalami kenaikan sebesar 4,6% sehingga rasio LDR berada pada 
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angka 83,1. Pada tahun 2007 rasio LDR sebesar 88,0, tahun 2008 besar LDR PT. 

Permata Bank Tbk mengalami penurunan sebesar 6,2% sehingga rasio LDR 

berada pada angka 81,8. Pada tahun 2009 rasio LDR sebesar 90,6, tahun 2010 

besar LDR PT. Permata Bank Tbk mengalami penurunan sebesar 3,1% sehingga 

rasio LDR berada pada angka 87,5. Pada tahun 2011 rasio LDR sebesar 83,1, dan 

tahun 2012 besar LDR PT. Permata Bank Tbk mengalami kenaikan sebesar 

6,42% sehingga rasio LDR berada pada angka 89,52. 

Permasalahan likuiditas dapat muncul karena adanya permintaan dari 

nasabah untuk mencairkan dana tabungan ataupun pencairan kredit yang telah 

disetujui melalui prosedur yang ditentukan. Selain pihak bank harus selalu 

menyiapkan kasnya, bank pun dituntut untuk membayar bunga dan biaya-biaya 

operasinya sehingga dana yang telah diserap harus disalurkan dalam bentuk 

kredit. Sebagaimana teori Menurut Rivai (2007:386) “Tingkat likuiditas suatu 

bank mencerminkan sampai berapa jauh suatu bank dapat mengelola dananya 

dengan sebaik-baiknya”. 

Semakin tinggi LDR memberikan indikasi bahwa semakin tingginya tingkat 

kemampuan likuiditas bank tersebut dalam hal penarikan simpanan oleh 

nasabahnya, maka jumlah dana yang tersedia untuk membiayai kredit menjadi 

semakin besar sehingga banyak dana yang mengendap di bank akan menimbulkan 

beban bunga simpanan terhadap dana yang mengendap tersebut, agar 

menyeimbangkan kembali beban tersebut bank harus bisa berusaha menyiapkan 

kasnya. Hal ini yang banyak menimbulkan berbagai fenomena bagi para peneliti 
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operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank 

dalam melakukan kegiatan operasinya”. 

Berikut ini adalah data (BOPO) selama tahun 2003-2012 yang terdapat pada 

PT. Permata Bank Tbk: 

Tabel 1.4 
Perubahan BOPO PT. Permata Bank Tbk Tahun 2003-2012 

Tahun Rasio BOPO (%) Perubahan BOPO (%) Keterangan 
2003 86,6   
2004 83,1 3,5 Turun 
2005 89,3 6,2 Naik 
2006 90,0 0,7 Naik 
2007 84,8 5,2 Turun 
2008 88,9 4,1 Naik 
2009 89,2 0,3 Naik 
2010 84,8 4,4 Turun 
2011 85,4 0,6 Naik 
2012 84,51 0,89 Turun 

Sumber : laporan keuangan PT. Permata Bank Tbk 

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa rasio BOPO pada PT. 

Permata Bank Tbk dari tahun 2003 sampai 2012 mengalami naik turun yang 

menandakan ketidakstabilan pada rasio BOPO. Pada tahun 2003 rasio BOPO 

sebesar 86,6, tahun 2004 besar BOPO PT. Permata Bank Tbk mengalami 

penurunan sebesar 3,5% sehingga rasio BOPO berada pada angka 83,1. Pada 

tahun 2005 rasio BOPO sebesar 89,3, tahun 2006 besar BOPO PT. Permata Bank 

Tbk mengalami kenaikan sebesar 0,7% sehingga rasio BOPO berada pada angka 

90,0. Pada tahun 2007 rasio BOPO sebesar 84,8, tahun 2008 besar BOPO PT. 

Permata Bank Tbk mengalami kenaikan sebesar 4,1% sehingga rasio BOPO 

berada pada angka 88,9. Pada tahun 2009 rasio BOPO sebesar 89,2, tahun 2010 

besar BOPO PT. Permata Bank Tbk mengalami penurunan sebesar 4,4% sehingga 
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Bila melihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi Rasio ROA, dan 

melihat batasan yang telah ditetapkan oleh BI, maka bisa disimpulkan dari data 

diatas rasio ROA PT. Permata Bank Tbk mengalami fluktuatif naik turun yang 

cukup jauh meskipun bisa mencapai angka batasan yang telah ditetapkan BI yakni 

1,50%. Namun faktor yang mempengaruhi dari rasio ROA tersebut yakni LDR 

dan BOPO masih menunjukan angka dibawah standar yang telah ditetapkan oleh 

BI seperti tahun 2003 dan 2004 angka LDR PT. Permata Bank Tbk berada 

diangka 41,3-57,2%, sedangkan batasan angka LDR yang ditetapkan BI adalah 

78-100%, maksud dari besaran angka yang ditetapkan BI untuk LDR yakni harus 

berada dalam lingkup angka 78-100%, jadi apabila kurang dari angka tersebut 

maka bisa dikatakan tidak sehat sama halnya bila angka tersebut melampaui batas 

angka 100% bisa dikatan bank tesebut tidak sehat. Selain LDR faktor yang 

mempengaruhi rasio ROA adalah BOPO, nilai BOPO PT. Permata Bank Tbk 

masih jauh dari standar BI yakni 80%.  

Dari fenomena yang terjadi di PT. Permata Bank Tbk adalah ketika rasio 

ROA yang diraih mampu mencapai standar BI meskipun mengalami fluktuatif 

dari tahun ke tahunnya, akan tetapi faktor yang mempengaruhi rasio ROA yakni 

LDR dan BOPO bila melihat data diatas masih belum mencapai target standar 

yang ditetapkan BI, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Likuiditas dan Efisiensi Operasional Terhadap 

Profitabilitas pada PT. Permata Bank Tbk”. 
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1.2 Identifikasi Masalah  

Dalam aktifitas perekonomian nasional bank memiliki peran yang sangat 

penting yang kegiatannya meliputi dari menghimpun dana sampai menyalurkan 

dana itu kembali. Pimpinan ditiap bank pada saat ini dituntut untuk merencanakan 

pengelolaan bank yang baik, agar meningkatkan proses kinerja bank dalam 

menghasilkan laba yang sebesar-besarnya dan dibantu oleh manajemen dibank itu 

sendiri dalam pelaksanaannya. 

Upaya untuk memperoleh profitabilitas yang besar pada dasarnya bank 

harus memanfaatkan aktiva yang dimilikinya agar memperoleh pendapatan yang 

maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas yakni modal, kualitas 

kredit yang diberikan dan pengembaliannya, perpencaran bunga bank, manajemen 

pengalokasian dalam aktiva likuid, efisiensi dalam menekan biaya operasi dan 

non operasi serta mobilisasi dana masyarakat dalam memperoleh sumber dana 

yang murah. 

Manajemen pengalokasian dalam aktiva likuid dilihat dari tingkat likuiditas 

bank. Salah satu rasio yang mengukur likuiditas adalah Loan To Deposito Ratio 

(LDR). Rasio ini mengukur komposisi jumlah pinjaman yang diberikan 

dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat. Indikator untuk mengukur 

efisiensi operasional yaitu dengan rasio BOPO (biaya operasional terhadap 

pendapatan operasional) dimana semakin kecil rasio efisiensi operasional maka 

semakin efisien biaya yang harus dikeluarkan bank yang akan berdampak pada 

profitabilitas bank itu sendiri. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang penulis 

sampaikan sebagai berikut : 

1. Seberapa besar pengaruh likuiditas terhadap ROA pada PT. Permata Bank Tbk 

selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2012? 

2. Seberapa besar pengaruh efisiensi operasional terhadap ROA pada PT. Permata 

Bank Tbk selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2012? 

3. Seberapa besar pengaruh likuiditas dan efisiensi operasional secara simultan 

terhadap ROA pada PT. Permata Bank Tbk tahun 2003 sampai dengan tahun 

2012? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dari beberapa rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh likuiditas, efisiensi operasional dan 

proftabilitas yang dicapai PT. Permata Bank Tbk selama tahun 2003 sampai 

dengan tahun 2012. 

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh likuiditas dan efisiensi operasional 

terhadap profitabilitas secara parsial pada PT. Permata Bank Tbk selama tahun 

2003 sampai dengan tahun 2012. 

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh likuiditas dan efisiensi operasional 

terhadap tingkat profitabilitas secara simultan pada PT. Permata Bank Tbk 

selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2012. 
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1.5 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang 

berkepentingan dan bagi yang memerlukannya, adapun kegunaan penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan memberi masukan yang baru 

dalam bidang manajemen keuangan yang berkaitan dengan bank, khususnya 

dalam pengaruh likuiditas dan efisiensi operasional terhadap profitabilitas. 

 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi perusahaan, penelitian yang penulis lakukan dapat menjadi informasi 

dan masukan bagi perusahaan sehingga dijadikan bahan evaluasi untuk 

mencapai tujuan yang lebih baik lagi untuk melihat pengaruh yang 

ditimbulkan khususnya yang berkaitan dengan pengaruh likuiditas dan 

efisiensi operasional terhadap profitabilitas, meskipun masih ada faktor lain 

yang dapat mempengaruhi profitabilitas yang tidak diteliti oleh penulis. 

b. Bagi penulis, menjadi tambahan pengetahuan dalam membandingkan teori 

dan praktek yang didapatkan diperkuliahan dengan kondisi dan kenyataan 

yang terjadi dilapangan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis mudah-

mudahan dapat memberikan saran atau ide yang berkaitan dengan 

manajemen keuangan khususnya tentang pengaruh likuiditas dan efisiensi 

operasional terhadap profitabilitas bank, serta menjadi sebuah pengalaman 

bagi penulis untuk mempelajari hal-hal yang sebenarnya terjadi dilapangan.  
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1.6 Kerangka Pemikiran 

Bank merupakan sebuah instansi negara yang bergerak dibidang keuangan 

yang menjalankan dan mengatur fungsi dari tujuannya untuk mengelola keuangan, 

memberikan kepuasan terhadap nasabah dan memberi dukungan perkembangan 

dibidang perekonomian negara. 

Bank yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi dalam negeri otomatis 

harus bisa memenuhi ketentuan kriteria penilaian dari Bank Indonesia. Kinerja 

keuangan bank menjadi tolak ukur dalam menilai kondisi perbankan dalam 

negeri. 

Menurut Rivai (2007:386) “Tingkat likuiditas suatu bank mencerminkan 

sampai berapa jauh suatu bank dapat mengelola dananya dengan sebaik-baiknya”. 

Ada beberapa indikator yang dapat membantu peningkatan kualitas bank itu 

sendiri, diantaranya yaitu rasio Loan to Deposito Ratio (LDR) fungsi dari rasio ini 

adalah mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan 

jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Besar dan kecilnya 

Loan to Deposit Ratio (LDR) mempunyai andil dalam meningkatkan 

pertumbuhan laba, dimana apabila semakin tinggi rasio Loan to Deposito Ratio 

(LDR) yang sesuai batasan BI, maka jumlah kredit akan bertambah besar dan ini 

akan meningkatkan pertumbuhan laba, begitupun sebaliknya apabila rasio Loan to 

Deposito Ratio (LDR) rendah maka laba yang akan diperoleh mengalami 

penurunan. 

Selanjutnya salah satu faktor yang digunakan adalah efisiensi operasional 

dengan indikator rasio BOPO (biaya operasional terhadap pendapatan 
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operasional). Kedua rasio diatas adalah faktor yang dapat mempengaruhi tingkat 

efisiensi operasional bank yaitu kemampuan bank untuk menghasilkan 

keuntungan dari penggunan aktiva, yang selanjutnya akan memberi pengaruh 

pada profitabilitas. Apabila suatu bank memiliki nilai BOPO yang rendah maka 

efisiensi bank akan baik dan sebaliknya jika nilai BOPO sangat tinggi maka 

kinerja dari efisiensinya kurang baik. Menurut Amalia dan Herdiningtyas 

(2005:22) ”Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang 

dikeluarkan bank yang bersangkutan“. 

Profitabilitas adalah ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba dikegiatan operasionalnya. Laba bisa diperoleh dari modal sendiri dan 

kegiatan penjualan. Menurut Prihadi (2011:138) “Tingkat profitabilitas yang 

konsisten akan menjadi tolak ukur bagaimana perusahaan tersebut mampu 

bertahan dalam bisnisnya”. Sementara itu untuk mengukur tingkat profitabilitas 

yang dicapai perusahaan bisa menggunakan rasio Return on Asset (ROA). Return 

on Asset (ROA) mampu mengukur sampai mana keuntungan yang didapat 

perusahaan secara keseluruhan. Jika ROA perusahaan itu meningkat maka 

semakin besar juga keuntungan yang akan didapat perusahaan, dan akan menjadi 

tolak ukur perusahaan tersebut untuk bertahan dalam kegiatan bisnisnya. 

Dari dasar penjelasan diatas fenomena besar kecilnya Loan to Deposit Ratio 

(LDR) tentu akan mempengaruhi terhadap laba melalui penerimaan kredit. LDR 

yang menunjukan angka tinggi berarti mengisyaratkan penyaluran dana pihak 

ketiga yang tinggi ke dalam kredit. Hal ini menunjukan bahwa jika LDR 

meningkat tinggi maka perkembangan laba akan meningkat. Selanjutnya faktor 
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yang mempengaruhi profitabilitas adalah biaya operasional dan pendapatan 

operasional (BOPO). Peran dari rasio ini adalah menghasilkan keuntungan dari 

penggunaan aktiva, yakni semakin efisien tingkat operasional semakin efisien 

pula dalam penggunaan aktivanya dan akan berpengaruh pula terhadap 

profitabilitas bank. Upaya bank dalam menekan biaya operasional dan 

meningkatkan pendapatan operasional dilakukan dengan menekan biaya yang 

dikeluarkan dalam menghasilkan laba, maka berpengaruh pula terhadap 

profitabilitas bank. 

Menurut Pandia (2012:115) “Apabila simpanan/deposit maupun permintaan 
kredit tidak mengalami perubahan atau apabila permintaan kredit proporsional 
dengan kenaikan deposito maka pihak bank tidak akan menghadapi masalah 
likuiditas. Masalah likuiditas baru timbul apabila fluktuasi dana-dana tidak sesuai 
dengan fluktuasi permintaan kredit”. 

 
Beberapa penelitian terdahulu yang peneliti pakai untuk menjadi bahan 

referensi dalam penelitian ini menyebutkan bahwa terdapatnya pengaruh atau 

tidak terdapatnya pengaruh antara likuiditas dan efisiensi operasional terhadap 

profitabilitas. Penelitian tersebut antara lain: 

Tabel 1.5 
Penelitian Terdahulu 

 
No Peneliti Judul Penelitian Kesimpulan Ket 
1  Dindha 

Yannie 
Aryandinie 
(2012) 

pengaruh likuiditas 
dan efisiensi 
operasional terhadap 
profitabilitas pada 
PT. ICB Bumi Putera 
Tbk 

LDR dan BOPO secara 
bersama-sama memiliki 
pengaruh terhadap ROA.  

Skripsi 

2 Nugraha pengaruh kecukupan 
modal, likuiditas dan 
efisiensi operasional 
terhadap profitabilitas 
pada PT. Bank Bumi 
Arta Tbk 

satu variabel yang 
menyebutkan tidak 
terdapat pengaruh antara 
likuditas (LDR) terhadap 
profitabilitas (ROA) 

Skripsi 
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Dari pembahasan diatas maka dapat digambarkan kerangka pemikiran 

sebagai berikut : 

Gambar 1.1 
Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. 

Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. 

Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap perumusan 

masalah penelitian, belum jawaban empirik (Sugiyono, 2009:93). 

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran, maka hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Hipotesis 1  

Ho = Tidak terdapat pengaruh antara likuiditas terhadap profitabilitas 

Ha =  Terdapat pengaruh antara likuiditas terhadap profitabilitas 

Likuiditas 

X1 

Efisiensi 

operasional 

X2 

Profitabilitas 

Y 
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Hipotesis 2  

Ho = Tidak terdapat pengaruh negatif antara efisiensi operasional terhadap 

profitabilitas 

Ha =  Terdapat pengaruh negatif antara efisiensi operasional terhadap 

profitabilitas 

Hipotesis 3 

Ho = Tidak terdapat pengaruh antara likuiditas dan efisiensi operasional   

secara simultan terhadap profitabilitas  

Ha =  Terdapat pengaruh antara likuiditas dan efisiensi operasional secara 

simultan terhadap profitabilitas 


