
 

 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Lembaga perbankan mempunyai peranan besar terhadap perekonomian suatu 

negara berkembang maupun negara maju. Hampir dari seluruh kegiatan keuangan 

atau perekonomian selalu membutuhkan peranan bank untuk mendukung kegiatan 

tersebut. Bank difungsikan sebagai tempat untuk melakuan transaksi seperti untuk 

menyimpan uang, pengiriman uang, investasi, melakukan pembayaran atau 

penagihan. 

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat berupa 

simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat berupa kredit maupun dalam 

bentuk lainya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat 

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998. Bank 

sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi untuk menerima dana dalam bentuk 

simapanan yang selanjutnya akan disalurkan secara kredit kepada masyarakat dan 

pihak lain dengan harapan tingkat taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik. Hal 

ini dibangun melalui rasa saling percaya antara kedua pihak melalui suatu 

komitmen manajemen untuk menciptakan kinerja perbankan yang baik melalui 

terjaganya tingkat Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas pada posisi yang stabil. 

Pelaku ekonomi setiap menjalankan usahanya tentu mengharapkan laba tidak 

terkecuali pada perusahaan perbankan karena, laba pada suatu bank sangatlah 

penting misalnya bagi investor untuk mengukur tingkat keberhasilan bank pada 

kinerja manajemen dalam menghasilkan laba. Oleh karena laba sering dijadikan 

sebagai ukuran sebuah bank dalam pengambilan sebuah keputusan. 



 

 

Laporan keuangan bank menunjukan kondisi keuangan bank secara 

keseluruhan. Laporan ini akan terlihat bagaimana kondisi bank sesungguhnya, 

kelemahan maupun kekuatan pada bank tersebut. Laporan ini juga menunjukan 

kinerja manajemen bank selama satu periode. Laporan keuangan perusahaan 

adalah salah satu sumber yang akan memberikan informasi tentang kinerja 

perusahaan. Naik turunnya kinerja perusahaan akan berpengaruh terhadap naik 

turunnya profitabilitas perusahaan. 

Laba bank merupakan pendapatan bersih yang diperoleh dari laba kotor 

dikurangi pajak, biaya bunga, biaya riset, dan pengembangan atau total biayanya. 

Untuk mengetahui berapa laba yang diperoleh bank dapat dilihat pada laporan 

laba rugi pada bank yang menunjukan sumber laba tersebut didapatkan serta 

beban yang telah dikeluarkan dalam bank. Bank akan mendapatkan laba jika, laba 

yang diperoleh lebih besar dari beban yang dikeluarkan sehingga dapat diketahui 

apakah bank mengalami laba pada periode tersebut sehingga mempengaruhi pada 

tingkat pertumbuhan laba. 

Laba yang meningkat mengindikasikan bahwa perusahaan perbankan secara 

periodik mengalami peningkatan efisiensi maupun efektifitas dalam kegiatan 

operasinya. Bagi investor melihat peningkatan pertumbuhan laba yang ada pada 

perusahaan perbankan akan mempengaruhi keputusan investasi mereka karena, 

investor tentu mengharapkan laba diperiode yang akan datang dan lebih baik dari 

periode sebelumnya. Dengan mengetahui perusahaan mengalami peningkatan 

pada pertumbuhan laba, secara tidak langsung akan berdampak pada investor 

lainnya karena, pembagian deviden yang dibagikan kepada investor akan semakin 

besar. Dengan begitu semakin besar investor menginvestasikan dananya maka 



 

 

manfaat yang didapat oleh perusahaan perbankan akan memiliki tambahan modal 

yang dapat dialokasikan untuk melakukan ekspensi dalam rangka meningkatkan 

pertumbuhan pada laba. 

Pertumbuhan laba merupakan ukuran keberhasilan bank dalam memenuhi 

kepatuhan atas kesehatan bank. Bank yang sehat akan dapat melakuan kinerja 

yang baik dan menghasilkan laba yang optimal. Bagi investor, informasi laba 

dijadikan acuan untuk pengambilan investasi. Investor tentu mengharapkan laba 

yang lebih baik dari tahun sebelumnya sehingga dapat memperoleh deviden yang 

lebih besar. Pertumbuhan laba dapat dipengaruhi oleh tingkat kesehatan bank 

yang dalam penelitian ini menggunakan Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan 

Deposit Ratio (LDR), Beban Oprasional Pendapatan Operasional (BOPO), dan 

Non Performing Loan. 

Menurut penelitian Yulia Rahmawati (2018 : 107), menemukan bahwa capital 

adequacy ratio berpengaruh signifikan terhadap pertubuhan laba. Namun, 

penelitian Hella Rismawati, Sri Fadila, dan Kania Nurcholisah (2014 : 97), 

menemukan bahwa capitan adequacy ratio tidak berpengaruh signifikaan terhadap 

pertumbuhhan laba. 

Menurut Tracey (2010 : 106), Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio 

yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menangung risiko 

kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. Bank yang memiliki tingkat NPL 

yang tinggi menjadi lebih berisiko mengalami kerugian dalam pemberian kredit. 

Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank mengandung risiko yaitu berupa tidak 

lancarnya pembayaran kembali kredit yang akan mempengaruhi kinerja bank. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fera Noyoan (2018 : 103), menemukan bahwa 



 

 

non performing loan berpengaruhh signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

Sedangkan penelitian yang di lakukan oleh Hestina Wahyu Dewanti (2009 : 114), 

menemukan bahwa non performing loan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan laba. 

Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio biaya 

operasional yang digunakan untuk mengukur efisensi dan kemampuan kinerja 

bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Rasio Beban Operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO) sering disebut sebagai rasio efisiensi karena digunakan 

untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya 

operasional perusahaan (Mamduh dan Halim, 2009 : 44). Semakin tinggi efisiensi 

operasional perusahaan khususnya perbankan dapat diartikan semakin efisien 

aktiva bank dalam menghasilkan keuntungan (Dahlan Siamat, 2005 : 75). 

Menurut penelitian Dwi Rezky Puspa (2019 : 87), menemukan bahwa bebap 

operasional pendapatan opersional berpengaruh signifikan terhadap pertubuhan 

laba. Tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Rodiah dan Hirdayanto Wibowo 

menemukan bahwa beban operasional pedapatan operasional tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan laba.  

Loan Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio yang bertujuan untuk 

menunjukkan kemampuan suatu bank dalam menyediakan dana kepada 

debiturnya dengan modal yang dimiliki oleh bank maupun dana yang dapat 

dikumpulkan dari masyarakat. Hal yang diperhatikan didalam rasio LDR adalah 

kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya. Dimana semakin optimal rasio 

LDR maka akan semakin maksimal laba yang akan diterima dan pada akhirnya 

akan meningkatkan pertumbuha laba. 



 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sustari Alamsyah (2016 : 32), 

menemukan bahwa loan to deposit ratio berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan laba. Sedangkan dari penelitian yang di lakukan oleh Hestina 

Wahyu Dewanti (2019 : 114), menemukan bahwa loan to deposit ratio tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

 

1.2.Batasan Masalah 

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis melakukan pembatasan masalah 

sebagai berikut : 

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan 

tahunan periode 2015-2020 pada PT. Bank Muamalat. 

2. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah Non Performing Loan 

(NPL), Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Loan to Deposit 

Ratio (LDR), dan Pertumbuhan Laba. 

 

1.3.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Non Performing Loan Berpengaruh Signifikan Terhadap Loan to 

Deposite Ratio ? 

2. Apakah Beban Operasional Pendapatan Operasional Berpengaruh 

Signifikan Terhadap Loan to Deposite Ratio ? 

3. Apakah Loan To Deposit Ratio Berpengarh Signifkan Terhadap 

Pertumbuhan Laba ? 

4. Apakah Non Performing Loan Berpengaruh dan signifikan terhadap 



 

 

Pertumbuhan Laba ? 

5. Apakah Beban Operasional Pendapatan Operasional Berpengaruh 

Signifian terhadap Pertumbuhan Laba ? 

6. Apakah Non Performing Loan Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Laba 

Lewat Loan to Deposite Ratio ? 

7. Apakah Beban Operasional Pendapatn Operasional Berpengaruh Terhadap 

Pertumbuhan Laba lewat Loan to Deposite Ratio ? 

1.4.Tujuan Penelitian 

1. Untuk Menjelaskan Pengaruh Non Performing Loan Terhadap Loan To 

Deposite Ratio. 

2. Untuk Menjelaskan Pengaruh Beban Operasional Pendapatan Operasional 

Terhadap Loan To Deposite Ratio.. 

3. Untuk Menjelaskan Loan To Deposit Ratio Terhadap Pertumbuhan Laba. 

4. Untuk Menjelaskan Pengaruh Non Performing Loan Terhadap 

Pertumbuhan Laba 

5. Untuk Mengetahui Pengaruh Beban Operasional Pendapatan Operasional 

Terhadap Pertumbuhan Laba 

6. Untuk Mengetahui Pengaruh Non Performing Loan Terhadap 

Pertumbuhan Laba Melalui Loan To Deposite Ratio 

7. Untuk Mengetahui Pengaruh Beban Operasional Pendapatan Operasional 

Terhadap Pertumbuhan Laba Melalui Loan To Depoasite Ratio 

1.5.Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas, 

yaitu sebagai berikut : 



 

 

1. Bagi akademisi, memberikan konstribusi terhadap pengembangan ilmu 

akuntansi terutama tentang rasio npl, bopo dan ldr dalam memprediksi 

pertumbuhan laba pada perusahaan perbankan 

2. Bagi perpustakaan, diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber 

bacaan, baik bagi kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan kajian 

pembelajaran dan penelitian selanjutnya. 

3. Bagi praktisi bisnis, diharapkan dapat memberikan informasi dari 

penelitian ini akan dapat membantu bagi investor dalam mengambil keputusan 

investasi pada bank konvensional yang telah go public di Bursa Efek Indonesia. 

1.6.Definisi Operasional 

Untuk menghindari serta mempermudah salah pengertian dan mempertegas 

ruang lingkup pembahasan, maka penulis memandang perlu menyampaikan 

operasional sebagai berikut : 

1.6.1. Non Performing Loan X1 

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (dalam Suwandi & Oetomo, 2017:4) 

menagatakan bahwa Non perfoming loan (NPL) merupakan suatu kondisi di mana 

nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya 

kepada bank. Non performing loan (NPL) mencerminkan risiko kredit. Bank 

indonesia telah menetapkan angka untuk rasio non performing loan (NPL) adalah 

sebesar 5%. 

1.6.2. Beban Operasional Pendapatan Operasional X2 

Menurut Dendawijaya (dalam Suwandi & Oetomo, 2017:4), BOPO 

digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam 

melakukan kegiatan operasinya. Bank yang efisien dalam menekan biaya 



 

 

operasionalnya dapat mengurangi kerugian akibat ketidak efisienan bank dalam 

mengelola usahanya sehingga laba yang diperoleh juga akan meningkat. 

1.6.3. Loan to Deposit Ratio 

Menurut Menurut Dendawijaya (dalam Suwandi & Oetomo, 2017:5), 

Loan to deposit ratio (LDR) menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam 

membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan 

mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. 

1.6.4. Pertumbuhan Laba 

Pengertian pertumbuhan laba menurut Suwardjono (dalam Andri, 

2015:345) Laba adalah imbalan atas upaya perusahaan menghasilakan barang dan 

jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan diatas biaya ( biaya total 

yang melekat kegiatan produksi dan penyerahan barang dan jasa). 

1.7.Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

dari penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian 

BAB II KAJIAN TEORI 

Landasan teori pembahasan bab ini akan menguraikan tentang penjelasan dan 

beberapa teori yang dipakai untuk melandasi pelaksanaan penelitian dari berbagai 

sumber-sumber referensi, buku, atau jurnal, serta termasuk penelitian mengenai 

Pengaruh Rasio Keuangan (NPL, BOPO dan LDR) Terhadap Pertumbuhan Laba 

pada Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian dalam bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam 



 

 

pengambilan data yang berkaitan dengan penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan 

mengenai model Pengaruh Rasio Keuangan (NPL, BOPO dan LDR) Terhadap 

Laba pada Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian 

 


