
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Pembangunan ekonomi memerlukan peran serta lembaga keuangan untuk  

membiayainya, karena  pembangunan sangat memerlukan tersedianya dana. Oleh 

karena itu perusahaan perbankan sangat diperlukan dan menjadi sendi penting 

dalam perekonomian nasional. Dengan kondisi perbankan yang sehat, efisiensi 

dan bermanfaat bagi perekonomian menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga 

kelangsungan pembangunan ekonomi. 

  Dalam UU No. 10/1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat banyak (Rindjin, 2003 : 14). 

  Perusahaan-perusahaan yang sudah  go publik, sahamnya dapat diperjual- 

belikan di pasar saham untuk mendapatkan tambahan modal yang dipergunakan 

untuk pengembangan usaha. Hal ini juga termasuk untuk perusahaan perbankan,  

di mana saat ini sudah cukup banyak perusahaan perbankan yang sudah go publik 

dan sahamnya sudah diperjualbelikan di pasar saham. Pada awal tahun seribu 

sembilan ratus sembilan puluhan telah berdiri kurang lebih 243 bank. 

Perkembangan jumlah bank di Indonesia dari periode ke periode mengalami 

penurunan, di mana pada tahun 2008 sebanyak 130 bank dan pada akhir tahun 

2009 menjadi 122 buah bank. Sedangkan jumlah bank yang sudah  go publik 

mengalami peningkatan dari tahun 2008 sebanyak 28 bank dan tahun 2009 

sebanyak 31 bank serta diikuti dengan peningkatan rata-rata harga saham, di mana 

rata-rata harga saham pada tahun 2008 sebesar Rp 2.207,- dan rata-rata harga 

saham pada tahun 2009 sebesar 2.362,-. Saham-saham perusahaan perbankan di 

Bursa Efek cukup banyak yang diminati oleh para investor, yang mengakibatkan 

saham-saham perbankan cukup banyak yang memiliki kategori saham unggulan 

atau sering disebut saham Blue Chip. 
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  Perbankan go publik diharapkan memiliki kekuatan ekspansi kredit yang 

diberikan, jaringan melebar, memberi kesempatan pada masyarakat untuk ambil 

bagian dalam pemilihan saham perseroan dan menunjang program pemerintah 

dalam rangka mengembangkan pasar modal.   

  Semua perusahaan termasuk perusahaan perbankan yang  go publik 

laporan keuangannya juga terbuka untuk umum, yang dipublikasikan secara 

berkala kepada masyarakat melalui Bursa Efek. Laporan keuangan harus diaudit 

oleh auditor keuangan independen sebagai jaminan bahwa laporan keuangan 

tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.   

  Pemilik saham secara hukum adalah pemilik perusahaan. Nilai saham 

secara umum berhubungan erat dengan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan 

bagus, pada dasarnya mengakibatkan harga saham naik di pasar saham, sehingga 

menguntungkan pemilik saham, berupa dividen maupun  capital gain. Penilaian 

kinerja keuangan perusahaan sangat bermanfaat kepada calon investor, apakah 

kinerja keuangan perusahaan tersebut bagus atau tidak. Hasil penilaian kinerja 

keuangan dapat dijadikan sebagai masukan berharga bagi calon investor untuk 

membuat suatu keputusan kesediaan menanamkan dana ke perusahaan. Calon 

investor sendiri sangat berkeinginan mengetahui sejauh mana keuntungan (return) 

dan resiko (risk) yang diambil bila melakukan investasi. Hal yang menarik 

menjadi pertimbangan calon investor adalah high risk, high return. 

  Pada prinsipnya semua keinginan perbankan di Indonesia  adalah sama 

yaitu menginginkan kinerja usahanya bagus termasuk kinerja keuangannya. 

Dimana kinerja keuangan sangat mencerminkan prestasi kerja yang dicapai oleh 

pihak manajemen beserta semua karyawan dalam satu periode tertentu. Tentunya 

kinerja keuangan antar bank berbeda, perbedaan tersebut disebabkan antara lain 

berbedanya tingkat laba yang dicapai oleh masing-masing bank, juga bedanya 

jumlah asset yang dimilikinya, kemudian berbedanya modal yang tersedia serta 

berbedanya komposisi lainnya. Dengan demikian maka akan berdampak pada  

rate of return on total asset (ROA), capital adequacy ratio (CAR), non 

performing loan (NPL), dan loan to deposit ratio (LDR) juga pada rasio lainnya. 

Dalam rangka untuk meningkatkan ROA maka yang harus dilakukan adalah 
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dengan meningkatkan nilai CAR yaitu dengan menyediakan modal yang cukup, 

dengan demikian akan berdampak pada nilai ROA, kemudian juga berusaha untuk 

menurunkan nilai NPL dengan berusaha mencegah terjadinya kredit macet, 

dengan demikian akan berdampak juga pada nilai ROA. Selain itu juga harus 

meningkatkan nilai LDR, semakin tinggi nilai likuiditas (LDR) maka akan 

semakin tinggi pula nilai profitabilitasnya (ROA).  

  Return  on  asset (ROA). Husnan  dan  Pudjiastuti  (2004:72) 

menyebutkan  bahwa : “return on assets (ROA) adalah rasio untuk mengukur 

kemampuan aktiva perusahaan memperoleh laba dari operasi perusahaan”. 

Hasibuan (2002:100) menyimpulkan bahwa: “return on assets (ROA) adalah 

perbandingan (rasio) laba sebelum pajak (earning before tax / EBT) selama 12 

bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama”. 

Djahidin (1992:116) menyatakan bahwa: “return on assets  (ROA) adalah 

membandingkan antara keuntungan yang diperoleh dari operasi perusahaan (net 

operating income) dengan jumlah investasi atau aktiva yang digunakan dalam 

operasi untuk memperoleh keuntungan tersebut”.   

  Selanjutnya Sartono (1997:131) menyatakan rasio return on assets ini di 

pakai untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba. Rasio ini juga 

menunjukkan kemampuan perusahaan melahirkan laba yang akan menutupi 

biaya-biaya tetap atau biaya operasi lainnya. Return on assets  (ROA) adalah 

salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan atas keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktivitas 

yang digunakan untuk aktivitas operasi perusahaan dengan tujuan menghasilkan 

laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya (Widyanto,1993:53). Riyanto 

(2001) mengemukan  rasio ROA menggambarkan perputaraan aktiva diukur dari 

volume penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik kerena aktiva akan lebih 

cepat berputar dan memperoleh laba. 

  Capital  adequacy  ratio (CAR).  Kecukupan modal merupakan faktor 

yang sangat penting bagi suatu perbankan, CAR atau sering di sebut juga dengan 

rasio permodalan merupakan modal dasar yang harus dipenuhi oleh bank. Modal 

ini digunakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja  bank. Hal 
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ini wajar karena bisnis perbankan adalah bisnis yang berdasarkan kepercayaan. 

Selain itu adanya berbagai bentuk risiko yang besar yang mungkin dapat terjadi 

pada bank. Faktor utama yang cukup mempengaruhi jumlah modal bank adalah 

jumlah modal minimum yang ditentukan oleh penguasa moneter yang biasanya 

merupakan wewenang bank sentral. Lembaga ini memiliki tanggung jawab dan 

menyamakan sistem perbankan secara keseluruhan dengan menerapkan 

ketentuan-ketentuan antara lain ketentuan permodalan, likuiditas wajib dan 

ketentuan lain yang bersifat prudensial (Siamat,1993:66).   

  Penilaian permodalan berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No: 

6/10/PBI/2004 merupakan penilaian yang dilakukan terhadap kecukupan modal 

bank untuk mengantisipasi risiko masa kini  dan risiko yang terjadi dimasa 

mendatang. Kecukupan permodalan yang dimiliki suatu bank berdasar sistem dan 

kebijakan perbankan tidak hanya dihitung dari jumlah nominalnya saja tetapi juga 

dilihat dari rasio kecukupan modal.    

  Non performing loan  (NPL) atau kredit bermasalah merupakan salah satu 

indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank. Salah satu fungsi bank adalah 

sebagai lembaga  intermediary  atau penghubung antara pihak yang memiliki 

kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Kredit yang diberikan 

kemasyarakat mengandung risiko gagal atau macet. Bank Indonesia (BI) melalui 

Peraturan Bank Indonesia menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) 

adalah sebesar 5%. Selanjutnya  Dunil dalam kamus istilah perbankan Indonesia 

(2004:91),  non performing loan  (NPL) atau kredit bermasalah adalah kredit yang 

masuk dalam golongan 3 (kurang lancar), 4 (diragukan), dan 5 (macet) dari 5 

kolektibilitas kredit sesuai dengan penggolongan kredit yang ditetapkan Bank 

Indonesia (lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet).  

  Berdasarkan Surat Edaran Direksi Bank BTN No. 27/DIR/DKPB/2008 

tanggal 7 Juli 2008 pengertian  non performing loan  yang selanjutnya disebut  

NPL  adalah kredit yang masuk ke dalam kategori kredit kurang lancar, diragukan 

dan macet berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan Bank Indonesia. Lebih 

lanjut Dunil mengemukakan kredit yang termasuk dalam NPL yaitu 1). kredit 

kurang lancar (sub-standart) dengan kriteria a). Terdapat Tunggakan angsuran 
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pokok dan /atau bunga yang telah melampaui 90 hari. b). Sering terjadi cerukan. 

c). Frekuensi mutasi rekening relative rendah d). Terjadi pelanggaran terhadap 

kontrak perjanjian lebih dari 90 hari. e). Terdapat indikasi masalah keuangan yang 

dihadapi debitur. 2). Kredit diragukan (doubtful) dengan kriteria a). Terdapat 

tunggakan angsuran pokok dan /atau bunga yang telah melampaui 180 hari. b). 

Sering terjadi cerukan ysng bersifat permanen. c). Terjadi wanprestasi lebih dari 

180 hari. 3). Kredit macet (loss) dengan kriteria yaitu a). Terdapat tunggakan 

angsuran pokok dan / bunga yang telah melampaui 270 hari. b). Kerugian 

operasioanl ditutup dengan pinjaman baru. 

  Pengelolaan dana yang diperlukan oleh Bank tidak hanya berupa 

penyaluran kredit kepada masyarakat, tetapi bisa juga digunakan untuk investasi 

atau penanaman dana kedalam aktiva produktif lainnya, yaitu : surat – surat 

berharga seperti Obligasi dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dalam rangka 

memperkuat likuiditas Bank, penyertaan ke badan usaha lain maupun penempatan 

sebagai alat – alat likuid. 

  Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30 DPNP tanggal 14 

Desember 2001, pengertian loan to deposit ratio (LDR) merupakan rasio yang 

digunakan untuk menilai likuiditas suatu Bank dengan cara membagi jumlah 

kredit dengan dana pihak ketiga. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah 

kemampuan likuiditas Bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu 

Bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar. Kredit yang diberikan tidak 

termasuk kredit kepada Bank lain sedangkan dana untuk pihak ketiga adalah giro, 

tabungan, simpanan berjangka, sertifikat deposito. 

  Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik 

untuk melakukan penelitian melalui penulisan skripsi dengan judul “Analisis 

Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Yang Go Publik Di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) Tahun 2010 – 2012.” 
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1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas agar dapat mengungkapkan 

masalah serta dalam penyelesaian masalah lebih terarah, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kinerja keuangan CAR, NPL, LDR pada perbankan yang Go 

Publik ditinjau dari aspek ROA pada tahun 2010 – 2012? 

2. Bagaimana pengaruh CAR, NPL, dan LDR terhadap ROA? 

1.3 Batasan Masalah 

  Batasan masalah disini dibatasi ruang lingkup pembahasannya untuk 

mempertegas topik pembahasan, sehingga masalah yang akan dibahas tidak 

meluas dan lebih terarah. Permasalahan dalam penelitian ini terbatas pada hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Analisis data yang digunakan untuk mengukur laporan keuangan yaitu dengan 

hanya menggunakan Return On Assets (ROA ) untuk mengukur Profitabilitas. 

2. Bank-bank sampel terbatas pada perbankan yang mendaftarkan diri di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) dan merupakan bank go publik yang mempunyai 

laporan keuangan lengkap pada akhir Desember tahun 2010-2012. 

1.4 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan perbankan yang go publik 

ditinjau dari aspek profitabilitas. 

2. Untuk mengetahui pengaruh CAR, NPL, dan LDR terhadap ROA. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Perbankan 

Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan perbankan dalam 

pengambilan keputusan untuk menentukan kebijaksanaan yang 

berhubungan dengan fungsi keuangan bank khususnya dalam mengelola 

kinerja keuangan pada perbankan yang go publik di Bursa Efek Indonesia. 
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2. Bagi Penulis 

Dapat menerapkan pengetahuan teoritis dan praktek yang diperoleh selama 

mengikuti kegiatan perkuliahan dan dapat menganalisa kinerja keuangan 

pada perusahaan perbankan yang diukur dengan rasio keuangan. 

3. Bagi Pihak Lain 

Hasil dari penelitan ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu 

bahan informasi dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan 

pemerintah dalam hal pengawasan perbankan dan dapat memberikan 

tambahan referensi, baik untuk peneliti serupa adalah untuk menambah 

pengetahuan mengenai dunia perbankan. 

 


