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   BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Perekonomian di Indonesia tidak lepas dari peran penting dunia perbankan. 

Menurut data Bank Indonesia keseluruhan pertumbuhan perekonomian dari tahun 

2015 samjpai 2017 mengalami kenaikan yaitu dari angka 4,79% di tahun 2015, lalu 

naik menjadi 5,02% di tahun 2016 dan sebesar 5,07% pada tahun 2017 yang 

menujukkan kinerja yang baik dan positif. Bank memiliki fungsi sebagai lembaga 

intermediasi antara bank dan masyarakat yaitu usaha menghimpun dana dari 

masyarakat dan disalurkan lagi ke masyarakat. Perbankan merupakan wadah yang 

dapat mengalirkan dana berupa modal terhadap perekonomian dan usaha yang 

berskala kecil, menengah, maupun besar.    

Peranan yang penting dari lembaga perbankan ini membuktikan bahwa 

perbankan merupakan pondasi utama dalam pembangunan perekonomian Negara 

dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Seperti yang tertuang di 

dalam UU No.10 Tahun 1998 Pasal 4 tentang Perbankan yang bertujuan menunjang 

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, 

pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan 

rakyat banyak.  

Sebagai lembaga yang menghubungkan antara pihak yang memiliki 

kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana, bank dapat dijadikan mitra 

dalam melakukan usaha. Nasabah biasanya menentukan bank yang ingin dijadikan 

mitra kerjasama dengan melihat kinerja bank tersebut. Kinerja bank yang baik 
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biasanya  memiliki prospek jangka panjang. Profitabilitas dapat menjadi indikator 

dalam mengukur kinerja bank dalam memperoleh keuntungan. Kinerja keuangan 

akan semakin baik apabila profitabilitas yang didapat semakin tinggi. Pada umunya 

return on asset atau ROA dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas bank.  

ROA dapat menggambarkan bagaimana kemampuan bank dalam mengelola aktiva 

dan produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga memperoleh keuntungan, 

Dendawijaya (2009:118) dalam Dessy Mauliza (2016) pengeloaan asset dapat 

menjadi suatu ukuran kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan. Semakin 

besar keuntungan yang diperoleh maka akan membuat posisi bank semakin baik 

sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dana nya 

pada bank tersebut. Rasio ini sangat berguna bagi nasabah yang ingin mengetahui 

kinerja bank yang bersangkutan dengan data yang ditampilkan pada laporan 

keuangan.  

Salah satu faktor yang mempengaruhi ROA adalah Capital Adequacy Ratio. 

Setiap bank akan selalu terus berusaha untuk meningkatkan modal, karena untuk 

memenuhi kewajiban menyediakan modal minimum. CAR dapat menujukkan 

kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan dalam pengembangan 

usaha dan menutupi resiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi 

bank tersebut. CAR menujukkan sejauh mana penurunan asset bank yang dapat di 

tutupi oleh modal yang tersedia. Kemampuan bank dalam meningkatkan modal 

akan terlihat dari tingginya CAR bank tersebut. Jika nilai CAR cukup maka bank 

mampu menyerap kerugian pada aktiva berisiko dan dapat membiayai kegiatan 

operasional yang memberikan kontribusi pada profitabilitas. Dengan tingginya 
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rasio kecukupan modal maka bank dapat melindungi deposan dan dapat 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, apabila sudah dipercaya 

oleh masyarakat maka otomatis mereka tidak ragu dalam menyimpan dana nya di 

bank, yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan  

Penelitian ini dilakukan di PT Bank Bukopin Tbk atau sering kita kenal 

dengan nama Bank Bukopin. Bank Bukopin didirikan tanggal 10 Juli 1970 dengan 

nama Bukopin. Perubahan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) 

menjadi Bank Bukopin disahkan dalam Rapat Anggota Bank Umum Koperasi 

Indonesia yang tertuang dalam surat no . 03/ RA/XII/89 tanggal 2 Januari 1990. 

Lalu status badan hukum koperasi berubah menjadi perseroan terbatas dan memulai 

kegiatan usaha pada tanggal 1 Juli 1993. 

Berdasarkan hasil analisis awal yang peneliti lakukan bahwa adanya suatu 

permasalahan yaitu menurunnya pengelolaan asset bank. Hal ini dapat diketahui 

berdasarkan nilai ROA yang menyatakan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar I.1 

Data Rasio ROA PT Bank Bukopin Tbk (dalam persen)  

Periode 2010 - 2017 
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PT Bank Bukopin terus berupaya dalam meningkatkan keuntungan yang 

diperoleh. Namun pada kenyataannya ROA mengalami penurunan selama delapan 

tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017. Diantara penurunan yang terjadi 

terdapat kenaikan pada tahun 2011 dan 2012. Begitu pula pada tahun 2014 yang 

mengalami penurunan menjadi 1,13% dari tahun 2013 yaitu 1,57%. Namun pada 

tahun 2015 terjadi peningkatan dari 1,13% di tahun 2014 menjadi 1,24% yang 

artinya menunjukkan peningkatan kinerja bank tersebut. Penurunan tertinggi terjadi 

pada tahun 2016 menjadi 0,43% dari 1,24% pada tahun 2015. Dan sampai tahun 

2017 nilai ROA terus mengalami penurunan menjadi 0,11%. Pada tahun 2016 dan 

2017 nilai ROA PT Bank Bukopin berada dibawah standar yang telah ditetapkan 

oleh Bank Indonesia (BI) yaitu sebesar 1,5% yang menunjukkan kondisi bank 

kurang sehat.  

Berdasarkan pemaparan di atas ternyata adanya masalah dalam menurunnya 

kemampuan bank dalam mengelola asset. Penurunan pada pengelolaan asset ini 

diduga karena  dipengaruhi oleh CAR yang menujukkan kecukupan permodalan 

selama delapan tahun terakhir yang mengalami fluktuatif. CAR dapat menutupi 

risiko kerugian yang berasal dari aktiva produktif, dengan adanya modal yang 

cukup dapat meningkatkan keuntungan yang diperoleh bank  karena salah satu 

sumber keuntungan terbesar bank yaitu dari aktiva produktif salah satunya kredit 

yang disalurkan. Sehingga CAR akan meningkatkan keuntungan yang diperoleh 

oleh bank. Berdasarkan uraian diatas peneliti mengambil judul MENGUKUR 

TINGKAT KECUKUPAN MODAL DALAM MENINGKATKAN 

KEUNTUNGAN PADA PT. BANK BUKOPIN Tbk.  
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1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah yaitu  

menurunnya kemampuan bank dalam mengelola asset yang terdapat pada nilai 

ROA PT Bank Bukopin Tbk sehingga modal bank tidak mampu menutupi kerugian 

yang disebabkan oleh aktiva produktif yang beresiko.  

1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan 

permasalahan sebagai berikut :  

1. Bagaimana Capital Adequacy Ratio PT Bank Bukopin Tbk pada tahun 2010-

2017? 

2. Bagaimana  Return On Asset PT Bank Bukopin Tbk pada tahun 2010-2017? 

3. Bagaimana pengaruh Capital Adequacy Ratio  terhadap Return On Asset pada 

PT Bank Bukopin Tbk?  

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1.4.1 Tujuan penelitian  

1. Untuk mengetahui Capital Adequacy Ratio pada PT Bank Bukopin Tbk periode 

2010-2017. 

2. Untuk mengetahui Return On Asset pada PT Bank Bukopin Tbk periode 2010-

2017.  

3. Untuk mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio  terhadap Return On Asset 

pada PT. Bank Bukopin Tbk periode 2010-2017. 
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1.4.2 Kegunaan penelitian  

1.4.2.1 Kegunaan Teoritis  

Diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam menambah wawasan, ilmu 

pengetahuan dan pemahaman dalam ilmu yang telah dipelajari pada program studi 

Administrasi Bisnis khusunya mengenai Return On Asset,  dan Capital Adequacy 

Ratio.  

1.4.2.2 Kegunaan Praktis  

1.4.2.2.1 Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada peneliti. Dan 

sebagai sarana dalam menerapkan teori-teori selama perkuliahan, khususnya dalam 

bidang keuangan.  

1.4.2.2.2 Bagi pengambil kebijakan (manajemen) 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar untuk perencanaan dalam 

pengelolaan modal dalam meningkatkan keuntungan. Selain itu dapat menjadi 

bahan pertimbangan bagi pihak bank dalam merumuskan kebijakan operasional dan 

kinerja perbankan serta sebagai langkah antisipasi terhadap faktor yang 

mempengaruhi Return On Asset (ROA). Selain itu penelitian ini dapat bermanfaat 

bagi nasabah sebagai pedoman dalam kerjasama dengan bank.  

1.4.2.2.3 Bagi Pihak Lain 

Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk 

memilih bank yang tepat dalam melakukan transaksi atau kerjasama dengan bank. 
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1.5 Lokasi dan Lamanya Penelitian  

1.5.1 Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan jasa yang bergerak di bidang 

keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yaitu di PT Bank Bukopin Tbk 

dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan yang diperoleh dari 

situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs resmi PT Bank Bukopin 

Tbk (www.bukopin.co.id).  

1.5.2 Lamanya Penelitian  

Jadwal penelitian yang dilakukan peneliti selama kurang lebih empat bulan, 

terhitung dari bulan Februari 2018 sampai dengan Mei 2019. Adapun rincian 

kegiatan dan waktu pelaksanaannya adalah sebagai berikut . 

http://www.idx.co.id/
http://www.bukopin.co.id/
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Tabel 1.1 

 Jadwal Kegiatan dan Pelaksanaan Penelitian 

 

No Kegiatan 
Oktober November Desember  Januari  Februari Maret April  Mei  Juni  Juli  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 
Pengajuan 
Judul                                               

                

2. 
Survey 

Awal                                                  

                

3. 
Bimbingan 
Usulan 

Penelitian                                                 

                

4. 
Seminar 
Usulan 

Penelitian                                                 

                

5. Penelitian                                                                  

6. 

Penyelesaian 
dan 

Bimbingan 

Skripsi                          

                

7. 
Sidang 

Skripsi                          

                

8. Perbaikan                                          


