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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap perusahaan baik yang bergerak di bidang industri, jasa maupun 

dagang bertujuan untuk mencari laba, agar kelangsungan hidup dan 

perkembangan perusahaan dapat menjadi lebih baik. Perusahaan disini 

tepatnya dibidang perbankan dimana mempunyai keinginan untuk maju serta 

berkembang tidak dapat dilakukan begitu saja, tetapi harus dilakukan dengan 

strategi yang tepat. Perbankan harus menyusun perencanaan agar dapat 

merencanakan suatu kegiatan yang dapat memungkinkan kemajuan dari 

kegiatan tersebut. Di samping itu, perbankan juga memerlukan informasi 

keuangan yang relevan dan dapat dipercaya yang disajikan dalam laporan 

keuangan untuk mengetahui kondisi dan kinerja keuangan perbankan.  

Kondisi dan kinerja perbankan dinilai dengan menggunakan salah satu 

alat bantu yang sering digunakan yakni Rasio Keuangan. Rasio Keuangan 

yaitu sebuah perbandingan angka-angka dan perkiraan dimana saling 

berhubungan yang terdapat di neraca dan laporan laba rugi. Analisis rasio 

keuangan dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) 

dalam menilai kondisi keuangan perbankan. Selain itu, analisis rasio 

keuangan merupakan suatu alternatif untuk menguji apakah informasi 

keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan bermanfaat untuk 
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melakukan klasifikasi atau prediksi terhadap pertumbuhan laba suatu 

perbankan. 

Memprediksi kinerja dari suatu perbankan di masa yang akan datang 

sangatlah penting. Indikator terbaik dari kinerja suatu perbankan adalah laba, 

maka perubahan laba yang diperoleh akan mengindikasikan adanya 

pertumbuhan laba yang diperoleh perbankan dibandingkan dengan laba yang 

diperoleh tahun sebelumnya. Oleh karena rasio keuangan menghubungkan 

perkiraan-perkiraan yang terdapat di neraca dan laporan laba rugi, maka 

peningkatan atau penurunan rasio keuangan dapat mengindikasikan adanya 

perubahan laba dan memprediksi pertumbuhan laba di masa yang akan 

datang. Penting bagi pemakai laporan keuangan untuk mengetahui 

pertumbuhan laba karena pertumbuhan laba yang diperoleh perbankanakan 

menentukan besarnya tingkat pengembalian kepada pemegang saham atau 

bagi calon investor untuk mengambil keputusan apakah akan melakukan 

investasi diperbankan tersebut atau tidak. Bagi manajemen perbankan, 

pertumbuhan laba dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja 

manajemen. 

Penelitian mengenai kemampuan rasio keuangan dalam memprediksi 

pertumbuhan laba yang dilakukan oleh Rahman (2009) menunjukkan bahwa 

variabel Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Interest Margin (NIM), Loan 

Deposit Ratio (LDR), BOPO,  Non Performing Loan (NPL) secara bersama-

sama berpengaruh signifkan terhadap variabel perubahan laba.  Sedangkan 
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secara parsial dengan uji t, menunjukkan bahwa variabel  Capital Adequacy 

Ratio (CAR), dan  Loan Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif signifikan 

dan variabel BOPO,  Non Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif dan 

signifikan sedangkan variabel NIM berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap perubahan laba pada bank Non Devisa. Hasil penelitian juga 

menunjukkan nilai adjusted R
2
 21,2%.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen dalam memprediksi perubahan 

bank. 

Pada kenyataannya tidak semua rasio keuangan mampu memprediksi 

pertumbuhan laba suatu perbankan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mengenai analisis rasio keuangan 

terhadap pertumbuhan laba. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan 

pengujian lebih lanjut temuan-temuan empiris mengenai rasio keuangan, 

khususnya yang menyangkut kegunaannya dalam memprediksi laba yang 

akan datang. Alasan pemilihan laba operasional dikarenakan laba operasional 

mencerminkan kinerja perbankan, dari ukuran laba maka dapat dilihat apakah 

perbankan mempunyai kinerja yang bagus atau tidak. Jika rasio keuangan 

dapat dijadikan sebagai prediktor pertumbuhan laba di masa yang akan 

datang, temuan ini merupakan pengetahuan yang cukup berguna bagi para 

pemakai laporan keuangan yang secara riil, maupun potensial berkepentingan 

dengan suatu perbankan. Sebaliknya, jika rasio tidak cukup signifikan dalam 
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memprediksi pertumbuhan laba di masa yang akan datang, hasil penelitian ini 

akan memperkuat bukti tentang inkonsistensi temuan empiris sebelumnya.  

Pada umumnya rasio keuangan yang digunakan untuk memprediksi 

laba yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio 

profitabilita, Namun dalam penelitian ini, menggunakan rasio keuangan yaitu 

Aktiva Produktif (X1), NPL (Non Performing Loan) (X2), Capital dengan 

menggunakan CAR (Capital Adequacy Ratio) (X3). Hal ini menunjukkan 

bahwa rasio keuangan bermanfaat dalam menilai kondisi keuangan 

perbankan. Rasio keuangan juga bermanfaat dalam memprediksi profitabilitas 

perbankan. 

Dalam penelitian ini memilih 10 Bank Umum Swasta Nasional Devisa 

yang go publik dengan profit tertinggi sebagai objek penelitian, Hal ini karena 

bank-Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang go publik tersebut 

mempunyai jumlah profit yang cukup tinggi. Disisi lain Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) memperkirakan, kinerja perbankan tahun ini akan melemah 

dibandingkan tahun lalu. Bank masih akan berkutat dengan terbatasnya 

likuiditas dan seretnya aliran kredit. Akibatnya,"Pertumbuhan laba bisa lebih 

rendah dari tahun 2014". Sinyal melemahnya pertumbuhan laba perbankan 

sudah terlihat sejak akhir 2014. Ambil satu indikator, laba bersih bank hanya 

tumbuh 5,73% menjadi Rp 94,14 triliun per Oktober 2014, dibandingkan Rp 

89,03 triliun per Oktober 2013. Bandingkan dengan pertumbuhan 
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laba  setahun sebelumnya (Oktober 2012-Oktober 2013)yang mencapai 

16,96%. 

Oleh karena itu penting untuk memprediksi pertumbuhan laba bank 

dimasa yang akan datang yang ada di Indonesia, khususnya pada perbankan 

devisa tersebut. Selain itu dari penelitian sebelumnya belum ada peneliti yang 

memilih perbankan sebagai objek penelitian dalam menganalisis rasio 

keuangan untuk memprediksikan pertumbuhan laba. 

Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “Analisis Prospek Tingkat Pertumbuhan Laba Bank 

Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa Yang Go Publik Di Bursa Efek Indonesia” dimana 

dengan maksud untuk memprediksikan pertumbuhan laba pada bank umum 

swasta nasional  devisa yang go publik di Bursa Efek Indonesia serta 

mengetahui pengaruhnya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah yang dibuat dalam penelitian ini berdasarkan dari 

latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pengaruh Aktiva Produktif, NPL, CAR, terhadap Laba ? 

2. Bagaimana kondisi tingkat pertumbuhan laba, Aktiva Produktif, Non 

Perfoming Loan, dan Capital Adequacy Ratio Bank Umum Swasta 
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Nasional Devisa yang go public di BEI pada kurun waktu tahun 2010-

2014 serta prospek pertumbuhan laba di tahun 2015-2019? 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk mempermudah dilakukannya penelitian ini, maka batasan 

masalah yang digunakan pada penelitian ini meliputi : 

1. Bank yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa yang Go Public di BEI yang secara rutin mengeluarkan 

Annual Report dari Tahun 2010 – 2014. 

2. Penelitian ini memfokuskan untuk meneliti faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan laba Bank Umum Swasta Nasional Devisa di 

Indonesia serta mengetahui prospek pertumbuhan laba Bank Umum 

Swasta Nasional Devisa di Indonesia. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang disimpulkan oleh peneliti berdasarkan 

perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Aktiva Produktif, NPL, CAR, terhadap Laba. 

2. Untuk mengetahui kondisi tingkat pertumbuhan laba, Aktiva Produktif, 

Non Perfoming Loan, dan Capital Adequacy Ratio Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa yang go public di BEI pada kurun waktu tahun 2010-

2014 dan prospek pertumbuhan laba di tahun 2015-2019. 
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E. Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap penelitian yang dilaksanakan dapat bermanfaat bagi 

berbagai pihak, yakni:  

1. Bagi peneliti 

- menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman mengenai 

analisis rasio keuangan untuk memprediksikan pertumbuhan laba 

dimasa yang akan datang, sehingga menjadi satu bahan referensi bagi 

peneliti jika suatu waktu peneliti diminta untuk melakukan analisis 

mengenai rasio keuangan.  

2. Bagi investor dan calon investor 

- sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pembuatan 

keputusan untuk menjual atau membeli saham perbankan. 

3. Bagi perbankan 

- sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada perbankan dalam 

memprediksi pertumbuhan laba dimasa yang akan datang.  

4. Bagi peneliti selanjutnya 

- sebagai bahan referensi bagi calon peneliti berikutnya yang berminat 

melakukan penelitian menyangkut masalah yang sesuai dengan 

pembahasan dan memberikan kontribusi pada pengembangan teori.  


