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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penilaian kinerja bagi manajemen merupakan penilaian terhadap 

prestasi yang dicapai. Hal ini penting oleh pemegang saham, manajemen, 

pemerintah maupun pihak lain yang berkepentingan. Ukuran dari prestasi 

yang dicapai dapat dilihat dari profitabilitasnya. Bank perlu menjaga 

profitabilitas yang tinggi, prospek usaha yang berkembang, membagikan 

deviden dengan baik, dan memenuhi ketentuan prudential banking regulation 

dengan baik agar kinerjanya dinilai bagus (Mudrajad dan Suhardjono dalam 

Kasbal, 2012). 

Kinerja keuangan perbankan dapat dilihat melalui berbagai macam 

variabel atau indikator. Variabel atau indikator yang dijadikan dasar penilaian 

adalah laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Apabila kinerja 

sebuah perusahaan public meningkat, nilai keusahaannya akan semakin tinggi.  

Ikatan Akuntansi Indonesia, (1995), kinerja perusahaan dapat diukur 

dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi 

dan kinerja keuangan dimasa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk 

memprediksi posisi keuangan dan kinerja dimasa depan dan lain – lain yang 

langsung menarik perhatian pemakai seperti pembayaran deviden, upah, 
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pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

komitmennya ketika jatuh tempo. 

 Ukuran profitabilitas yang digunakan adalah rate of return equity 

(ROE) untuk perusahaan dan return on asset (ROA) pada industri perbankan.  

Menurut Mawardi (2005) return on asset (ROA) memfokuskan 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning dalam operasi 

perusahaan, sedangkan return on equity (ROE) hanya mengukur return yang 

diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis tersebut. Sehingga 

dalam penelitian ini ROA digunakan sebagai ukuran kinerja keuangan 

perbankan. 

Alasan ROA dipilih sebagai ukuran kinerja adalah karena ROA 

dignakan untuk mengukur efektifitas perusahaan didalam menghasilkan 

keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan 

rasio antara laba sebelum pajak terhadap total asset. Semakin besar ROA 

menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik karena tingkat kembalian 

(return) semakin besar. Apabila ROA meningkat, maka profitabilitas 

perusahaan meningkat, sehingga dampak akhirnya adalah peningkatan 

profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham (Husnan, 1998). 

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank 

adalah CAR, BOPO, NPL, NIM dan LDR. Menurut Muljono (1999), Capital 

Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio keuangan yang berkaitan dengan 

permodalan perbankan dimana besarnya modal suatu bank akan berpengaruh 
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pada kemampuan suatu bank secara efisien menjalankan kegiatannya. Jika 

modal yang dimiliki oleh bank tersebut mampu menyerap kerugian – kerugian 

yang tidak dapat dihindarkan maka bank dapat mengelola seluruh kegiatannya 

secara efisien, sehingga kekayaan bank diharapkan akan semakin meningkat 

dan demikian sebaliknya. 

Dengan demikian CAR mempunyai pengaruh terhadap kinerja bank. 

Menurut Ketetntuan Bank Indonesia (BI), BOPO merupakan perbandingan 

antara total biaya operasi dengan total pendapatan operasi. Efisiensi operasi 

dilakukan oleh bank dalam rangka untuk mengetahui apakah bank dalam 

operasinya yang berhubungan dengan usaha pokok bank, dilakukan dengan 

benar serta digunakan untuk menunjukkan apakah bank telah menggunakan 

semua faktor produksinya dengan tepat guna dan berhasil guna Mawardi 

(2005). Dengan demikian efisiensi operasi suatu bank yang diproksikan 

dengan rasio BOPO akan mempengaruhi kinerja bank tersebut. 

Permono dalam Mahardian (2008) Bank dalam menjalankan 

operasinya tentunya tak lepas dari berbagai macam resiko. Resiko usaha bank 

merupakan tingkat ketidakpastian mengenai suatu hasil yang diperkirakan 

atau diharapkan akan diterima. Non Performing Loan (NPL). Merupakan 

rasio keuangan yang berkaitan dengan resiko kredit. Menurut pendapat Ali 

(2006), resiko kredit adalah resiko dari kemungkinan terjadinya kerugian bank 

sebagai akibat dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan bank 

kepada debitur. Non Performing Loan (NPL) adalah perbandingan antara total 
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kredit bermasalah dengan total kredit yang diberikan kepada debitur.  Apabila 

suatu bank mempunyai NPL yang tinggi, maka akan memperbesar biaya, baik 

biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya. Dapat disimpulkan 

bahwa semakin tinggi NPL suatu bank, maka hal tersebut akan mengganggu 

kinerja bank tersebut. Selanjutnya adalah Net Interest Margin (NIM) 

mencerminkan resiko pasar yang timbul karena adanya pergerakan variabel 

pasar, dimana hal tersebut dapat merugikan bank.  

Mawardi (2005) berpendapat berdasarkan Peraturan Bank Indonesia 

salah satu proksi dari resiko pasar adalah suku bunga, yang diukur dari selisih 

antar suku bunga pendanaan (funding) dengan suku bunga pinjaman yang 

diberikan (lending) atau dalam bentuk absolute adalah selisih antara total 

biaya bunga pendanaan dengan total biaya bunga pinjaman dimana dalam 

istilah perbankan sering disebut Net Interest Margin (NIM).  

Dapat disimpulkan bahwa NIM mempengaruhi laba rugi suatu bank 

yang berdampak pada kinerja bank. Sedangkan Loan to Deposit Ratio (LDR) 

merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi 

kewajiban yang harus dipenuhi. Sehingga semakin tinggi LDR maka laba 

bank akan semakin meningkat (dengan asumsi bank mampu menyalurkan 

kredit dengan efektif), dengan meningkatnya laba bank, maka kinerja bank 

juga meningkat. Dengan demikian LDR suatu bank akan memperngaruhi 

kinerja suatu bank. Akan tetapi terkadang kondisi di lapangan tidak sesuai 

dengan teori yang ada. 
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 Dengan melakukan penilaian terhadap laporan keuangan perbankan 

maka akan diketahui kinerja perbankan. Penilaian terhadap kinerja perbankan 

dapat dilakukan analisa rasio keuangan sehingga akan diperoleh informasi 

yang lebih detail atas prestasi yang telah dicapai, kondisi keuangan sekarang 

dan juga sebagai perkiraan perkembangan perusahaan perbankan di masa 

yang akan datang. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas dapat 

memperkuat alasan perlunya diadakan pengkajian lagi yaitu tentang 

Pengukuran Kinerja Keuangan Perbankan Menggunakan Pendekatan 

Fundamental Pada Bank Devisa yang Go Public tahun 2006 - 2014. 

Sehubungan dengan studi kasus di atas maka permasalahan yang ingin 

dijawab adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengukuran kinerja keuangan perbankan (ROA) 

dengan menggunakan Capital Adequacy Ratio (CAR), BOPO, 

Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM) dan 

Loan to Deposit Ratio (LDR) pada bank devisa yang Go Public 

? 

2. Sejauhmana pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), BOPO, 

Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM) dan 

Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap kinerja keuangan 

perbankan (ROA) pada bank devisa yang Go Public ? 
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C. Batasan Masalah 

Rasio biasa digunakan dalam hal untuk mengukur kinerja keuangan 

perbankan. Rasio – rasio tersebut terdiri dari rasio solvabilitas, rasio 

rentabilitas dan rasio likuiditas. Penilaian kesehatan suatu perusahaan 

biasanya dinilai dari kinerja keuangan. Kinerja keuangan suatu perusahaan 

dapat dinilai berdasarkan analisis laporan keuangan maupun analisis rasio 

keuangan perusahaan. Penelitian ini memfokuskan pengukuran pada kinerja 

keuangan industri perbankan yang dilihat dari rasio rentabilitas. 

Agar tidak menyimpang dari kasus yang diteliti, maka dalam 

penelitian ini hanya menekankan pada Pengukuran Kinerja Perbankan 

Menggunakan Pendekatan Fundamental Pada Bank Devisa yang Go Public 

pada tahun 2006 – 2014. Pada penelitian ini, untuk mengukur kinerja 

perbankan menggunakan Return On Asset (ROA) yang termasuk pada rasio 

rentabilitas atau biasa disebut rasio profitabilitas. 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ukuran suatu 

kinerja keuangan perbankan dengan menggunakan pendekatan 

fundamental. Adapun lebih di fokuskan lagi penelitian ini bertujuan untuk 

mengukur sejauh mana nilai dan pengaruh CAR, BOPO, NPL, NIM dan 

LDR terhadap kinerja keuangan perbankan yang diukur dengan bagian 

dari rasio profitabilitas yaitu ROA. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Emiten 

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat digunakan sebagai 

gambaran dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam 

bidang keuangan terutama dalam memaksimalkan kinerja perusahaan 

dan pemegang saham, sehingga saham perusahaan dapat terus 

bertahan dan mempunyai return yang besar. 

b. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

referensi untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

investasi saham perbankan devisa yang Go Public. 

c. Bagi Akademi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk 

bahan penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 


