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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediasi antara 

masyarakat yang kelebihan dan yang memerlukan dana, bank memiliki peranan 

yang sangat penting bagi pergerakan ekonomi suatu daerah dalam memacu 

pertumbuhan ekonomi. Bank menampilkan aktivitas yang memiliki nilai pada 

kedua sisi neraca. Pada sisi aset, bank meningkatkan aliran dana dengan 

meminjamkan uang tunai kepada pengguna dana dari likuiditas yang mereka 

hasilkan dari dana para penabung (Diamond dan Rajan, 2001). Bank juga berbeda 

dengan industri lain karena perjanjian pada kedua sisi neraca memiliki jangka 

waktu yang berbeda, simpanan nasabah umumnya berjangka waktu pendek, 

sebaliknya pinjaman yang diberikan umumnya berjangka waktu lebih lama (Biker 

dan Bos, 2008). Selain aktifitas tersebut, bank juga memfasilitasi jasa pembayaran, 

transfer, bank garansi, dan lain-lain yang memberikan nilai tambah kepada 

ekonomi. Segala aktifitas yang dilakukan oleh bank tersebut berpotensi 

meningkatkan eksposur bank terhadap risiko kredit dan risiko likuiditas.  

Sebagai sebuah industri keuangan yang telah berjalan sejak lama dan telah 

mapan, penyediaan fasilitas pinjaman dan simpanan yang efisien merupakan fungsi 

yang penting bagi bank dalam mengembangkan suatu daerah dan memakmurkan 

masyarakat. Untuk alasan tersebut, penting agar semua bank dapat dikelola dengan 

hati-hati. Seni dalam menjalankan sebuah bank pada intinya adalah mengatur dua 
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prinsip bank yaitu asset-liability mismatch dan liquidity risk management 

(Coudhry, 2011). 

Memitigasi risiko merupakan sarana untuk mencapai tujuan bank yang 

sebenarnya, yaitu menjaga pertumbuhan laba secara berkesinambungan. 

Bagaimana meningkatkan profitabilitas bank dengan menggunakan variabel-

variabel risiko merupakan tema utama yang sedang menarik minat peneliti, 

pembuat kebijakan, dan manajerial bank untuk dipelajari guna mengetahui faktor-

faktor yang menentukan ketahanan bank (Trabelsi & Trad, 2017). Pendekatan 

laporan keuangan yang biasa dipakai peneliti terdahulu untuk menunjukkan kinerja 

keuangan bank diantaranya adalah return on assets (ROA), return on equity (ROE), 

dan net interest margin (NIM). Menurut Adusei (2015), pengukuran tingkat 

profitabilitas dengan menggunakan rasio ROA mencerminkan kemampuan dari 

manajemen suatu bank untuk menghasilkan keuntungan dari aset yang dimiliki 

bank. Hal tersebut menunjukkan laba yang dihasilkan dari setiap rupiah aset 

mengindikasikan efektif atau tidaknya pengelolaan aset bank untuk menghasilkan 

pendapatan. 

Tingkat profitabilitas dari suatu bank dapat dipengaruhi oleh berbagai macam 

faktor, seperti faktor internal dan faktor eksternal (Bourke, 1990). Faktor internal 

yang umum dipakai oleh peneliti terdahulu antara lain faktor permodalan, kualitas 

aktiva produktif, penyisihan pencadangan aktiva produktif (PPAP), ukuran 

perusahaan, manajemen, efisiensi biaya, diversifikasi produk, pendanaan, 

rentabilitas, struktur keuangan, dan likuiditas. Faktor eksternal dapat berasal dari 

industri perbankan atau kondisi makro ekonomi. Faktor yang berasal dari industri 
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perbankan yaitu persaingan dan pertumbuhan sektor perbankan. Sedangkan faktor 

makroekonomi yaitu berupa nilai tukar, tingkat suku bunga, inflasi, ketidakstabilan 

politik, dan pertumbuhan GDP (Tan, et al, 2016; Ekpu & Paloni, 2016; Mustafa, et 

al, 2015; Petria, et al, 2015; Menicucci & Paolucci, 2015; Masood & Ashraf, 2012; 

Karim et, al, 2010). 

 Besarnya pinjaman yang diberikan oleh bank seringkali digunakan sebagai 

faktor untuk mengukur tingginya kinerja bank. Beberapa penelitian terdahulu 

menunjukkan bahwa semakin tinggi pinjaman yang diberikan kepada debitur akan 

semakin tinggi pula tingkat profitabilitas bank yang ditunjukan dengan ROA yang 

semakin meningkat (Almekhlafi et al, 2016). Namun, pinjaman yang disalurkan 

kepada debitur mengandung risiko kredit, memaksimumkan profit tetapi 

meninggalkan pengelolaan risiko bukan hanya akan menimbulkan masalah 

dikemudian hari, tetapi juga akan menimbulkan biaya yang lebih besar lagi. Dalam 

melakukan aktivitas penyaluran kreditnya, bank harus berpedoman pada prinsip 

kehati-hatian, agar kredit yang disalurkan dapat tepat sasaran. Bank memiliki 

prosedur analisis kredit sebelum melakukan pencairan kredit yang biasa dikenal 

dengan analisis 5 C's (Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral). 

Aktivitas analisa risiko kredit tersebut bertujuan agar kredit yang disalurkan oleh 

bank dapat kembali. 

 Manajemen risiko kredit sangat penting dan krusial bagi berfungsinya bank 

dan keseluruhan sistem keuangan untuk menghindari terjadinya Non-Performing 

Loan (NPL) yang dapat merugikan bank (Laryea et al, 2016). terpaparnya bank oleh 

risiko pemberian kredit berupa NPL memberikan dampak berupa profitabilitas yang 
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rendah (Bougatef, 2017, Tan, et al, 2016; Menicucci & Paolucci, 2015;  Ekpu & 

Paloni, 2016;  Chaudri et.al, 1995;  Masood & Ashraf, 2012; Arief & Anees, 2012; 

Kosmidou, 2008; Mustafa, et al, 2015; Laryea, et al, 2016).  

Selain risiko kredit, risiko yang tidak kalah pentingnya bagi kelangsungan 

bisnis bank adalah risiko likuiditas. Menurut Jenkinson (2008), tinggi rendahnya 

risiko likuiditas yang dihadapi oleh suatu bank terlihat dari kemampuan suatu bank 

dalam memenuhi kewajibannya, yang terlihat dari ketersediaan dana (funding 

liquidity) dan pada tingkat harga yang wajar (market liquidity). Selain berdampak 

pada performa suatu bank, risiko likuiditas juga berpengaruh pada reputasi bank 

tersebut. Bisa jadi bank akan kehilangan kepercayaan dari para penabungnya jika 

dana penabung tidak tersedia saat itu juga apabila diminta. Simpanan nasabah atau 

Dana Pihak Ketiga merupakan nyawa dari sebuah bank, jika banyak penabung 

mulai mengambil dana simpanannya dari bank, maka hal itu akan membuat jebakan 

likuiditas (liquidity trap) bagi bank (Jeanne and Svensson, 2007). Sebaliknya bank 

yang memiliki cukup Dana Pihak Ketiga maka tidak akan mengalami masalah 

seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Semakin banyak bank menghimpun 

dana justru kesempatan untuk memperoleh keuntungan dengan mengkonversi 

simpanan dalam bentuk kredit menjadi semakin besar (Menicucci & Paolucci, 

2015; Arif & Anees, 2012). 

 Sebagai mitigasi dari terpaparnya funding liquidity risk salah satu upaya 

yang dilakukan oleh suatu bank adalah dengan menyediakan penyangga berupa 

cadangan kas yang merupakan aset likuid. Namun, cadangan kas yang terlalu besar 

dapat membuat return yang didapat oleh bank menjadi semakin rendah, di sisi lain 
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memanfaatkan liquid asset seperti kredit usaha atau kredit kepemilikan rumah dapat 

memberikan return tinggi. Situasi tersebut membuat bank menghadapi trade-off, 

semakin besar cadangan kas yang dimiliki maka tingkat profitabilitas bank akan 

semakin rendah (Masood & Ashraf, 2012). 

Bank juga perlu mewaspadai cepatnya pertumbuhan kredit dengan 

ketersediaan likuiditas. Cepatnya pertumbuhan kredit namun tidak dibarengi 

dengan kondisi likuiditas yang memadai akan menghambat pertumbuhan 

profitabilitas, bank akan mengupayakan pendanaan dari sumber selain Dana Pihak 

Ketiga dengan biaya yang lebih tinggi jika masih ingin memperoleh keuntungan. 

Loan to Deposit Ratio (LDR) seringkali menjadi tolak ukur kondisi kesehatan bank 

dari sisi likuiditas. Tingginya nilai pada rasio ini dapat menjadi sinyal bahwa bank 

tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk menyediakan kebutuhan dana yang 

tidak terduga. Sebaliknya, jika nilainya rendah maka dapat diindikasikan bahwa 

bank tidak akan menghasilkan pendapatan yang optimal dari yang seharusnya 

(Ekpu & Paloni, 2016). 

Kondisi likuiditas yang terbatas tentunya mempengaruhi jumlah pinjaman 

yang diberikan kepada customer. Bank mungkin dapat menolak penyaluran 

pinjaman meskipun kepada pengusaha yang potensial jika bank merasa kebutuhan 

akan likuiditasnya tinggi atau dengan kata lain kekurangan likuiditas. Kondisi ini 

mengakibatkan kesempatan yang hilang (opportunity loss) bagi bank. Lebih jauh 

lagi, bank kehilangan kesempatan untuk meningkatkan profitabilitasnya (Diamond 

and Rajan, 2001). 

 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk atau bank BRI adalah bank 
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umum milik negara dengan laba tertinggi di antara bank umum lainnya di Indonesia 

dalam 10 tahun terakhir. Dari data laporan keuangan Bank BRI Pada akhir tahun 

2017 yang lalu laba Bank BRI tercatat sebesar Rp. 28,5 Triliun, lebih tinggi Rp. 5,2 

Triliun dari pesaing terdekatnya yaitu BCA (Rp. 23,3 Triliun) sehingga dalam 5 

tahun terakhir Bank BRI membukukan kenaikan laba sebesar 134% dari Rp. 21,2 

Triliun pada tahun 2013. Total aset Bank BRI juga mengalami kenaikan yang sangat 

signifikan, pada 2017 tercatat total aset Bank BRI sebesar Rp. 1.076 Triliun atau 

naik hampir dua kali lipat dibanding lima tahun sebelumnya yakni Rp. 535 Triliun. 

Pertumbuhan laba dan total aset Bank BRI ini ternyata tidak berbanding lurus 

dengan pertumbuhan ROA-nya sendiri. Pada tahun 2017 ROA Bank BRI tercatat 

sebesar 3,69%, atau mengalami penurunan hingga 26,6% 

sejak tahun 2013 yakni 5,03%.  

Dari sisi pinjaman, pertumbuhan kredit Bank BRI mengalami perlambatan 

pertumbuhan, dari 124% pada tahun 2013 menjadi 111% pada tahun 2017, 

sebaliknya kredit bermasalah terus mengalami kenaikan dari 1,55% di tahun 2013 

menjadi sebesar 2,10% di tahun 2017. Kondisi tersebut mengakibatkan pendapatan 

yang diterima dari penyaluran pinjaman tidak optimal, sedangkan pembebanan 

biaya Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terus meningkat. 

Dari sisi penyediaan likuiditas, pertumbuhan simpanan terus mengalami 

tekanan dari tahun ke tahun, pada tahun 2013 simpanan dana pihak ketiga Bank 

BRI tercatat naik sebesar 112% dari tahun sbelumnya, namun di tahun 2017 

pertumbuhan simpanan Bank BRI hanya sebesar 111% dibanding tahun 

sebelumnya. Sumber dana yang terbatas ini berimplikasi pada pertumbuhan 
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pinjaman yang semakin terbatas, rasio LDR Bank BRI tahun 2017 tercatat sebesar 

88,13%. Tingginya angka LDR ini disebabkan oleh pertumbuhan pinjaman yang 

diberikan lebih tinggi dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga. Tingginya 

pertumbuhan pinjaman tetapi tidak dibarengi dengan pertumbuhan Dana Pihak 

Ketiga berdampak negatif terhadap profitabilitas bank (Menicucci & Poalucci, 

2015). Ketiga aspek utama tersebut yakni profitabilitas, pinjaman, dan likuiditas 

merupakan isu utama Bank BRI saat ini. Selanjutnya, kondisi profitabilitas, 

penyaluran kredit, kualitas kredit, dan likuiditas Bank BRI dalam 5 tahun terakhir 

disajikan dalam tabel 1.1 sebagai berikut: 

Tabel  1.1  

Keragaan Profitabilitas, Pinjaman, dan Likuiditas Bank BRI  

Tahun 2012 - 2017 

No. Rasio 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 ROA  5,15% 5,03% 4,73% 4,19% 3,84% 3,69% 

2 Pinjaman/total aset 65,06% 71,02% 63,03% 66,01% 65,90% 65,8% 

3 NPL 1,78% 1,55% 1,69% 2,02% 2,03% 2,10% 

4 PPAP/total pinjaman  4,21% 3,52% 3,24% 3,07% 3,49% 4,16% 

5 Simpanan/total aset 81,5% 80,2% 77,2% 76% 75% 74,6% 

6 LDR 79,85% 88,54% 81,68% 86,88% 87,77% 88,13% 

Sumber: Laporan Keuangan Bank BRI (data diolah) 

Dari tabel 1.1 terlihat bahwa profitabilitas BRI yang diukur dengan ROA 

mengalami penurunan dari tahun ke tahun, sedangkan dari sisi risiko kredit NPL 

semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi NPL yang semakin meningkat ini 

diduga menjadi penyebab turunnya ROA BRI. Kondisi pinjaman Bank BRI dalam 

5 tahun terakhir memperlihatkan bahwa pemberian pinjaman kepada masyarakat 

semakin meningkat sebesar 114% per tahunnya, dari Rp. 430 triliun pada tahun 

2013 menjadi Rp. 708 triliun pada tahun 2017. Pertumbuhan kredit ini tentunya 
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mengandung risiko default, sehingga menimbulkan biaya pencadangan kerugian 

kredit atau yang disebut pencadangan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva 

Produktif). 

Dari sisi likuiditas terlihat bahwa rasio LDR cenderung mengalami 

peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Menurut Bougatef (2017) seharusnya semakin 

tinggi LDR maka ROA semakin tinggi karena berarti bank sanggup untuk 

mengkonversi dana simpanan masyarakat kepada penyaluran kredit dan 

mendapatkan keuntungan berupa marjin suku bunga untuk meningkatkan 

pendapatan bank. Dalam kasus Bank BRI yang terjadi justru sebaliknya, semakin 

tinggi LDR justru ROA semakin rendah.  

LDR BRI yang tinggi dipengaruhi oleh pertumbuhan pinjaman BRI YoY 

sebesar 11,1% (industri perbankan sebesar 8,3% per Mei 2017) atau sebesar Rp. 

72,7 Triliun pada 2017 dibandingn tahun sebelumnya, uniknya pertumbuhan 

simpanan tahun 2017 juga tumbuh sebesar 11,1% atau Rp. 79,5 Triliun dari tahun 

sebelumnnya, dari tabel 1.1 terlihat bahwa rasio simpanan/total aset semakin 

menurun dari tahun ke tahun berkebalikan dengan rasio LDR yang terus meningkat 

dalam 4 tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekspansi kredit yang 

cepat namun tidak didukung oleh sumber pendanaan yang memadai. Ekspansi 

kredit yang tidak disertai dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga yang signifikan 

berdampak pada eksploitasi secondary reserve (SR) untuk pemenuhan ekspansi 

kredit. Pada Juli 2016, SR BRI mengalami penurunan hingga posisi terendah yaitu 

sebesar 0,5 x GWM (Giro Wajib Minimum). SR sebesar 0,5 x GWM ini merupakan 

batas bawah indikasi likuidasi harian BRI, sehingga sangat diperlukan akselerasi 
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pertumbuhan Dana Pihak Ketiga untuk menopang ekspansi kredit dan untuk 

meningkatkan kemampuan likuiditas BRI.  

Pertumbuhan ROA BRI yang terus menurun dari tahun ke tahun bisa jadi 

merupakan akibat dari pengelolaan risiko kredit dan risiko likuiditas yang belum 

optimal. Dari sisi pengelolaan pinjaman, kualitas kredit dapat angka NPL bank, 

secara lebih mendalam lagi dapat diamati dari pencadangan Penyisihan 

Penghapusan Aktiva Produktif (loan loss reserve), rasio PPAP yang tinggi 

menggambarkan tingkat risiko kredit yang semakin tinggi, begitu pula sebaliknya. 

Trabelsi & Traad (2017) dan Gizaw et.al (2015) menemukan bahwa terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan antara pencadangan PPAP dengan kinerja 

bank. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Bougatef (2017), Menicucci & Paolucci (2016), dan Kosmidou (2008) yang 

menemukan hasil bahwa semakin tinggi risiko kredit (pencadangan PPAP) maka 

profitabilitas bank akan semakin rendah. 

Di sisi pengelolaan likuiditas, rasio LDR yang tinggi menggambarkan risiko 

likuiditas yang semakin tinggi, begitu pula sebaliknya. Penelitian yang dilakukan 

oleh Bougatef (2017) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan antara LDR dengan profitabilitas bank. Temuan penelitian yang bertolak 

belakang dikemukakan oleh Patria et al (2015) dimana LDR berpengaruh secara 

negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank. Di samping itu hasil penelitian 

yang berbeda disimpulkan oleh Gizaw et al (2015) dimana tidak terdapat pengaruh 

antara LDR dengan profitabilitas bank. Faktor likuiditas lainnya dapat dilihat dari 

rasio pinjaman terhadap total aset, tingginya penyaluran pinjaman berpotensi 
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terhadap tingkat risiko kredit yang tinggi, begitupun sebaliknya. Penelitian yang 

dilakukan oleh Almekhlafi et al (2016) menemukan bahwa terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan antara besarnya pinjaman yang diberikan dengan 

profitabilitas bank. Berbeda halnya dengan penelitian Menicucci & Paolucci (2016) 

dan Masood & Ashraf (2012) yang menyimpulkan tidak ada pengaruh antara 

besarnya pinjaman yang diberikan dengan profitabilitas bank. Sebaliknya, Trabelsi 

& Traad (2017) menemukan hasil dimana justru semakin besar pinjaman yang 

diberikan maka risiko kredit akan semakin tinggi, dibuktikan dengan pengaruh 

pinjaman yang diberikan terhadap ROA yang negatif dan signifikan. 

Pada variabel simpanan (Dana Pihak Ketiga) yang mengukur besarnya 

likuiditas yang dimiliki oleh suatu bank, rasio simpanan terhadap total aset yang 

tinggi menggambarkan risiko likuiditas semakin rendah, begitupun sebaliknya. 

Menicucci & Paolucci (2016) menemukan hasil bahwa rasio simpanan terhadap 

total aset berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank, 

dimana semakin banyak dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh suatu bank 

maka tingkat profitabilitas bank akan semakin baik. Sebaliknya penelitian yang 

dilakukan oleh Mustafa et.al (2015) dan Masood & Ashraf (2012) menyimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara tingkat rasio simpanan 

dengan profitabilitas bank, kedua penelitian terakhir tersebut memiliki kesimpulan 

bahwa dengan tingkat persaingan bank yang tinggi, bank berupaya mencari sumber 

likuiditas yaitu simpanan (deposito) dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi 

agar menarik bagi nasabah. Selain itu Adusei (2015) pada penelitiannya 

menyimpulkan tidak terdapat pengaruh antara rasio simpanan dengan profitabilitas 
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bank.  

Dari penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya masih ditemukan 

inkonsistensi terhadap hasil penelitian (research gap) sebagaimana terlihat pada 

tabel 1.2 sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Research Gap 

Issue Peneliti Konsep Temuan Research Gap 

Pengaruh 

rasio 

PPAP 

terhadap 

ROA 

Trabelsi & Traad 

(2017), Gizaw et.al 

(2015). 

The risk and 

profitability 

management 

Semakin tinggi 

rasio PPAP ROA 

semakin tinggi 
Terdapat 

perbedaan hasil 

yang 

kontradiktif 

antara pengaruh 

rasio PPAP 

terhadap ROA 

Bougatef (2017),  

Menicucci & 

Paolucci (2016), 

Kosmidou (2008) 

The determinants of 

bank profitability 
Semakin tinggi 

rasio PPAP ROA 

semakin rendah 
Mustafa et.al 

(2015). 

The credit risk 

management 
     

Pengaruh 

LDR 

terhadap 

ROA 

Bougatef (2017) 
The determinants of 

bank profitability 

Semakin tinggi 

LDR ROA 

semakin tinggi 

Terdapat 

perbedaan hasil 

yang 

kontradiktif 

antara pengaruh 

LDR terhadap 

ROA 

 

 

 

Gizaw et.al (2015). 

 

The credit risk 

management 

Tidak terdapat 

pengaruh antara 

LDR dengan 

ROA 

Petria et.al (2015) 
The Determinant of 

bank Profitability 

Semakin tinggi 

LDR ROA 

semakin rendah 
     

Pengaruh 

rasio 

simpanan 

terhadap 

ROA 

Menicucci & 

Paolucci (2016). 

The determinants of 

bank profitability 

Semakin tinggi 

rasio simpanan 

ROA semakin 

tinggi 
Terdapat 

perbedaan hasil 

yang 

kontradiktif 

antara pengaruh 

rasio simpanan 

terhadap ROA 

Adusei (2015), 

Garcia & Trindade 

(2018) 

The determinants of 

bank profitability 

Tidak terdapat 

pengaruh antara 

rasio simpanan 

dengan ROA 

Mustafa et.al 

(2015). 

The credit risk 

management 
Semakin tinggi 

rasio simpanan 

ROA semakin 

rendah 
Masood &Ashraf 

(2012). 

The determinants of 

bank profitability 

Sumber: Dari dari berbagai jurnal 

Dari tabel 1.2, terlihat masih terdapat kesenjangan antara pengaruh rasio 

PPAP, LDR, dan rasio simpanan terhadap profitabilitas bank. Penelitian ini ingin 

mengembangkan penelitian-penilitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya 
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dengan studi kasus kondisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Penelitian 

ini akan menganalisis variabel-variabel risiko kredit dan risiko likuiditas yang 

mempengaruhi profitabilitas Kantor Cabang Bank BRI di Indonesia antara tahun 

2016-2017. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan research gap pada latar belakang, masih terdapat hasil yang 

kontradiktif dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh 

dari faktor-faktor risiko kredit dan risiko likuiditas terhadap profitabilitas bank, 

seperti yng disajikan pada tabel 1.2. Selain itu dari paparan yang telah diuraikan 

sebelumnya pengelolaan pinjaman dan simpanan Bank BRI belum menghasilkan 

peningkatan ROA, terlihat dari pinjaman dan simpanan yang selalu meningkat dari 

tahun ke tahun, namun ROA terus mengalami penurunan.  

Berdasarkan rumusan masalah penelitian tersebut, pertanyaan penelitian 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah rasio Penyisihan Pencadangan Aktiva Produktif (PPAP) 

berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Kantor Cabang Bank BRI? 

2. Apakah Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas Kantor Cabang Bank BRI? 

3. Apakah rasio simpanan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Kantor 

Cabang Bank BRI? 

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol besar aset kantor cabang dan BOPO 

terhadap profitabilitas kantor cabang Bank BRI sehingga menambahkan pertanyaan 

penelitian yaitu: 
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4. Apakah variabel kontrol besar aset Kantor Cabang berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas Kantor Cabang Bank BRI? 

5. Apakah variabel kontrol BOPO berpengaruh negatif terhadap profitabilitas 

Kantor Cabang Bank BRI? 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, dibuatnya penelitian ini bertujuan antara lain: 

1. Untuk menganalisis pengaruh rasio PPAP terhadap profitabilitas Kantor 

Cabang Bank BRI pada kurun waktu 2016-2017, 

2. Untuk menganalisis pengaruh rasio LDR terhadap profitabilitas Kantor 

Cabang Bank BRI pada kurun waktu 2016-2017 

3. Untuk menganalisis pengaruh rasio simpanan terhadap profitabilitas 

Kantor Cabang Bank BRI pada kurun waktu 2016-2017, 

4. Untuk menganalisis pengaruh besar aset Kantor Cabang terhadap 

profitabilitas Bank BRI pada kurun waktu 2016-2017, 

5. Untuk mengnanalisis pengaruh BOPO terhadap profitabilitas Bank BRI 

pada kurun waktu 2016-2017. 

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan praktis. 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi bagi 

bidang manajemen keuangan dan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam 
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bidang keuangan khususnya perbankan. Secara praktis diharapkan penelitian ini 

dapat dijadikan panduan untuk masyarakat yang berprofesi dalam bidang 

perbankan. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Penyusunan penulisan di dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang 

berfungsi mempermudah pembaca memahami isi penelitian, diantaranya yaitu: 

Bab I Pendahuluan: terdiri dari latar belakang permasalahan sebagai dasar 

dibuatnya penelitian ini. Dalam latar belakang penelitian juga disajikan beberapa 

penelitian terdahulu dan kesenjangan hasil penelitian tersebut dirangkum dalam 

research gap penelitian ini. Selain itu, juga disajikan fenomena bisnis yang terjadi yang 

menjadi alasan untuk diterapkannya konsep dalam penelitian ini. 

Bab II Tinjauan Pustaka: merupakan tinjauan teoritis yang menjelaskan 

kerangka teoritis yang dijadikan acuan dalam penelitian ini, dan tinjauan empiris 

yang menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang mendukung teori yang 

digunakan, yangn berfungsi untuk membangun kerangka pemikiran, dan 

dituangkan ke dalam hipotesis penelitian ini. 

Bab III Metode Penelitian: merupakan uraian mengenai disain penelitian, 

variabel, definisi operasional yang digunakan, jumlah dan jenis sampel, metode 

pengkoleksian data, serta cara menganalisis data yang dipakai untuk mendapatkan 

hasil pada penelitian ini. 
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Bab IV Hasil dan Analisis: terdiri dari hasil serta pembahasan penelitian 

dimana dijelaskan tentang deskripsi objek penelitian dan temuan-temuan dari hasil 

uji dari hipotesis awal penelitian. 

Bab V Penutup: terdiri dari kesimpulan analisis penelitian serta masukan 

yang perlu dilakukan pada penelitian berikutnya. 
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