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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Perbankan merupakan salah satu sektor ekonomi yang paling 

sentral peranannya dalam memobilisasi dana masyarakat dan merupakan 

industri yang memiliki peranan penting dalam laju pertumbuhan 

ekonomi suatu negara. Hal ini tercermin pada fungsi perbankan sebagai 

penjamin penyelesaian perdagangan, penjamin penyelesaian proyek dan 

terutama sebagai lembaga perantara atau intermediary. Fungsi tersebut 

harus diimbangi dengan kinerja bank yang sehat, karena untuk 

menjalankan segala fungsi yang dilakukan membutuhkan adanya 

keparcayaan masyarakat. Banyak sekali bank-bank yang masih memiliki 

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebur cenderung 

rendah.  

Tingkat pelayanan, keamanan, serta kecepatan dalam 

bertransaksi dan melayani kebutuhan masyarakat yang masih belum 

maksimal menjadikan kepercayaan masyarakat terhadap bank masih 

belum maksimal. Dengan adanya keadaan tersebut membuat bank harus 

bekerja lebih keras lagi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. 

Dalam perkembangannya sektor perbankan kini mendapatkan perhatian 

khusus dari pemerintah. Banyakanya peraturan serta kebijakan-kebijakan 

yang baru dibuat khusus untuk lebih meningkatkan kualitas dari bank 

tersebut. 
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Dukungan tersebut harus membuat kinerja bank menjadi lebih baik. 

Bagaimana bank tersebut dalam pengelolaan keuangannya juga harus mengalami 

perbaikan peningkatan sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik 

lagi. Hal ini juga harus sejalan dengan perkembangan pelayanan masyarakat yang 

harus menjangkau sampai ke pelosok daerah. Peningkatan wilayah pelayanan 

serta produk yang diberikan masyarakat harus sesuai dan mendukung keinginan 

masyarakat, sehingga akan menarik minat masyarakat untuk ke bank. 

Industri perbankan Indonesia terus menunjukkan kinerja gemilang. 

Dalam lima bulan pertama 2011, bank-bank umum di Indonesia meraup laba 

bersih Rp29,5 triliun, naik 21,4% dibandingkan periode 2010 yang tercatat 

Rp24,3triliun. Setelah didera krisis moneter pada 1997/98, kini industri perbankan 

nasional berubah menjadi lebih mengkilat. Para investor asing pun banyak melirik 

sektor ini sebagai ladang investasi. Hingga Mei 2011, semua indikator perbankan 

nasional menunjukkan ki-nerja yang menggembirakan. 

Kinerja perbankan yang gemilang itu dapat dilihat dari sisi permodalan, likuiditas, 

rasio kredit bermasalah (NPL), dan pertumbuhan kredit. Rasio kredit terhadap 

simpanan (Loan to Deposit Ratio/LDR) tercatat 78,45% dan rasio kecukupan 

modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) 17,41%. 

Data Bank Indonesia ini menunjukkan bahwa tingginya pertumbuhan 

kredit telah mendongkrak pendapatan bunga bersih. Hingga kini, pendapatan 

terbesar perbankan Indonesia berasal dari hasil bu-nga. 

Hingga Mei 2011, jumlah kredit yang tersa-lurkan mencapai Rp1.889,4 triliun, 

naik 23,3% diban-dingkan periode sama 2010 sebesar Rp1.531,5 tri-liun. Dari 161 

bank umum, per Mei 2011, total aset mereka telah mencapai Rp 3.136,4 triliun. 
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Kinerja perbankan yang cemerlang itu layak mendapatkan apresiasi. Publik 

berharap pelaku bisnis di sektor ini mampu mempertahankan prestasi ini. Para 

pengelola bank tidak boleh berpuas diri dan terlena dengan kinerja yang gemilang 

ini. 

Para bankir masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk 

menggerakkan perekonomian negeri ini. Maklum, masyarakat masih memimpikan 

industri perbankan nasional yang efisien. Jika perbankan efisien, masyarakat pun 

berharap bisa menikmati suku bunga kredit yang lebih rendah. 

Memang masyarakat tidak bisa memaksa bank-bank untuk segera menurunkan 

suku bunga kredit. Masyarakat juga tidak bisa memaksa bank untuk mengucurkan 

kredit secara cepat. Mereka tentu memiliki dasar perhitungan yang matang 

sebelum memutuskan untuk memangkas suku bunga. Namun masyarakat percaya 

para bankir pun menyadari suku bunga kredit yang tinggi tidak bagus untuk 

perekonomian nasional. 

Meski demikian, para bankir di Indonesia perlu pula memperhatikan 

sepak terjang para kompetitor di negara lain. Ambil contoh hasil survei 

Pricewaterhouse Coopers (PWC) Indonesia, yang menemukan fakta bahwa 

industri perbankan nasional masih menghadapi masalah efisiensi biaya 

operasional. Efisiensi perbankan di Indonesia merupakan salah satu yang terburuk 

di Asia Tenggara. Perbankan nasional rata-rata mendapatkan bunga bersih (Net 

Interest Margin/NIM) sekitar 6%, jauh di atas rata-rata NIM di kawasan Asean 

yang berkisar 3%-4%. 

Kalau pun masyarakat tidak bisa menyalahkan bankir sepenuhnya atas 

tingginya NIM tersebut, namun menjadi bahan perenungan bagi para bankir untuk 
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mengupayakan NIM yang moderat. Di tengah tekanan inflasi ke depan yang lebih 

besar, tentu ini menjadi pekerjaan berat bagi Bank Indonesia dan perbankan 

nasional untuk menjaga kestabilan suku bunga. 

Apalagi tingkat risiko bisnis di negeri ini terbilang masih tinggi. Alhasil, 

kalangan perbankan mau tak mau harus menambah premi risiko dalam penetapan 

suku bunga kreditnya. Ujung-ujungnya suku bu-nga kredit akan bergerak naik 

mengikuti irama risiko yang bergejolak. Yang juga harus disadari, kendati rasio 

kredit bermasalah (NPL) gross masih terjaga pada kisaran 3%, namun tekanan 

atas risiko kredit tetap menjadi risiko utama yang harus dikelola para bankir. 

Ketika pasar kredit semakin ketat, mau tak mau, perbankan akan menurunkan 

NIM-nya, di mana suku bunga kredit akan dipangkas. Sebaliknya, persaingan 

ketat telah terjadi di pasar dana pihak ketiga (DPK). 

Untuk mendapatkan DPK, perbankan terpaksa menawarkan suku bunga 

simpanan yang menarik atau memberikan iming-iming hadiah menawan. Lebih-

lebih deposan besar acapkali meminta bunga khusus (special rate) yang 

membebani bank karena biaya dana (cost of fund) menjadi melonjak. 

Ke depan, melihat fundamental ekonomi Indonesia yang terus membaik, 

perbankan pun memiliki banyak ruang untuk bertumbuh. Namun, para bankir 

tetap harus berhati-hati dalam melangkah. Mereka tidak boleh mengulang 

kesalahan yang sama seperti menjelang krisis 1997/98 yang secara gegabah dan 

sembrono menyalurkan kredit sekadar untuk memenuhi target semata. 

Para pengelola bank harus memperhatikan kekuatan diri, terutama terkait 

permodalan dan ekspansi jaringan. Bagaimanapun, untuk menjangkau pasar yang 

begitu luas, perbankan butuh dukungan modal dan jaringan. 
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Keterbatasan modal jelas akan menghambat bank untuk ekspansi kredit dan 

memperbarui teknologi. Permintaan terhadap dana perbankan kian meningkat 

seiring dengan target pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Diharapkan 

para pe-ngelola bank semakin serius dan disiplin memupuk permodalan agar 

mampu menjangkau potensi pasar domestik yang besar ini. 

Pada saat yang sama, bersama dengan Bank Indonesia, perbankan 

nasional juga harus aktif melakukan pendidikan atau edukasi perbankan kepada 

masyarakat luas, terutama di daerah-daerah pedalaman, dalam rangka mendorong 

proses inklusi atau pendalaman pemamahan atas industri keuangan. 

Pendalaman pasar keuangan akan terbentuk dengan sendirinya apabila bank 

sentral bersama dengan perbankan melakukan program edukasi yang intensif dan 

terarah. Semakin melek masyarakat terhadap perbankan, semakin tinggi minat 

masyarakat untuk berhubungan dengan baik. Tentunya juga dalam melakukan 

transaksi keuangan melalui fasilitas perbankan. Di sini, bank bukan saja bisa 

menjual produk berupa dana dan kredit, melainkan juga layanan yang berorentasi 

pada pendapatan bukan bunga (Fee Based Income atau FBI). Dengan semakin 

tingginya FBI, otomatis memberikan ruang bagi bank menurunkan suku bunga 

kredit karena pendapatan bunga kredit (interest income) bisa dikompensasikan 

oleh FBI yang kian membesar. 

Dalam penilaian tingkat kesehatan kinerja keuangan bank, kebijakan-

kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen sangat mempengaruhi hasil dari 

kinerjanya. Penilaian kinerja perusahaan bagi manajemen dapat diartikan sebagai 

penilaian terhadap prestasi yang dapat dicapai. Dalam hal ini laba dapat 

digunakan sebagai ukuran dari prestasi yang dicapai dalam suatu perusahaan. Tata 
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cara serta ketentuan-ketentuan yang telah diatur membuat bank diklasifikasikan 

menurut kemampuannya dalam mengelaola kinerjanya.  

  Salah satu indikator untuk melihat kinerja keuangan perbankan adalah 

melalui Return On Asset (ROA). Menurut Surat Edaran BI No. 3/30DPNP tanggal 

14 Desember 2001, rasio ROA dapat diukur dengan perbandingan antara laba 

sebelum pajak terhadap total asset (total aktiva). Semakin besar ROA akan 

menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, karena tingkat kembalian 

(return) semakin besar. 

Tingkat pengembalian (return) merupakan faktor pendukung dalam 

meningkatkan kinerja keuangan kedepannya. Dalam hal ini beberapa rasio 

keuangan yang ada dalam pelaporan keuangan saling berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan. Dalam rasio keuangan bank faktor-faktor tersebut tercatat 

dalam rasio-rasio yang mempengaruhi bank dalam meningkatkan 

pengembaliannya antara lain : seperti rasio Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya 

Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO), Loan to Deposit Ratio (LDR).  

Dari uraian laporan serta penjelasan tersebut diatas, maka dapat diartikan 

Bank sebagai lembaga perantara atau intermediary memerlukan kinerja yang sehat 

agar proses intermediary dapat berjalan dengan lancar. Untuk mengukur apakah 

kebijakan yang telah diambil sudah sesuai, indikator yang biasa digunakan adalah 

pendekatan kinerja bank secara ekonomi yaitu kinerja keuangan. 

B. RUMUSAN MASALAH 

 Dari latar belakang permasalahan dan dengan banyaknya prestasi kinerja 

keuangan Bank, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan tinjauan tentang 

faktor-faktor keuangan yang mempengaruhi kinerja keuangan ( ROA ) bank yang 
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terdapat dalam pelaporan keuangannya. Dengan merumuskan dalam bentuk 

pertanyaan “Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan bank yang 

tercatat di BEI?” 

C. BATASAN  MASALAH 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah untuk melihat faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank yang terangkum 

dalam laporan keuangan yaitu rasio Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya 

Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO),  Loan to Deposit Ratio 

(LDR). 

D. TUJUAN dan MANFAAT PENELITIAN 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui “Faktor-faktor apakah  yang mempengaruhi kinerja 

keuangan ( ROA) bank?” 

Manfaat ataupun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :  

1. Bagi Manajemen bank, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan 

guna meningkatkan kinerja bank.  

2. Bagi investor, agar dapat memberikan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan  investasi yang akan diambil. 

3. Menjadi bahan masukkan untuk penelitian selanjutnya dan bahan referensi 

pengembangan penelitian selanjutnya. 

 

 


