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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Krisis ekonomi tahun 1997 membawa pengaruh buruk terhadap perbankan 

nasional di Indonesia. Dampak buruk krisis finansial yang kemudian 

berkembang menjadi krisis multi-dimensi ini mempengaruhi secara 

signifikan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Go Public. Mengantisipasi 

tidak berulangnya krisis finansial dan kerentanan sistim perbankan, 

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya antara lain melalui 

penerapan sistem arsitektur perbankan indonesia (API) yang mulai diterapkan 

pada tahun 2004. 

(Mudrajad:2002) Kondisi dunia perbankan di Indonesia telah mengalami 

banyak  perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini selain disebabkan 

oleh  perkembangan internal dunia perbankan, juga tidak terlepas dari 

pengaruh  perkembangan di luar dunia perbankan, seperti sektor riil dalam 

perekonomian,  politik, hukum, dan sosial. Perkembangan faktor-faktor 

internal dan eksternal  perbankan tersebut menyebabkan kondisi perbankan di 

Indonesia secara umum. Dimana kinerja perbankan yang lebih menunjukkan 

kondisi masa peralihan atau  awal masa pemulihan dari krisis ekonomi ke 

arah kondisi perbankan yang  lebih sesuai dengan praktek-praktek 

perbankanb yang lebih baik. Krisis keuangan global tidak hanya berdampak 

pada sektor riil, tetapi juga sektor financial, bahkan angka kerugian di sektor 
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financial lebih besar daripada kerugian sektor manufaktur. Keadaan sektor 

financial memburuk ketika banyak perusahaan perbankan mengalami 

keketatan likuiditas. Penurunan kepercayaan kepada perbankan muncul 

akibat banyak kasus yang menimpa sejumlah bank-bank di Indonesia. ( 

Kementrian Seketariat Negara RI, 5 Mei 2009 ). 

Dapat kita ketahui bahwa kondisi perbankan di Indonesia sangatlah 

berpengaruh terhadap likuiditas bank. Likuiditas itu sendiri sangat penting 

dalam perusahaan perbankan. Hal ini juga tercermin dari peraturan bank 

Indonesia yang menetapkan likuiditas sebagai salah satu tolak ukur dimana 

bank dapat dikatakan likuid. (Siamat:2001) Bank yang mampu memenuhi 

kewajiban keuangan tepat pada waktunya berarti bank tersebut dalam 

keadaan likuid, dan bank dikatakan mampu memenuhi kewajiban keuangan 

tepat pada waktunya apabila bank tersebut mempunyai alat pembayaran 

ataupun aktiva lancar yang lebih besar dari pada hutang lancarnya atau 

hutang jangka pendek. Sebaliknya bila bank tidak dapat memenuhi kewajiban 

keuangan pada saat di tagih berarti bank tersebut dinyatakan likuid. Tingkat 

likuiditas bagi bank sangat penting, karena tingkat likuiditas bank ini dapat 

mencerminkan bank untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang segera 

harus dipenuhi. 

Keberadaan bank sebagai salah satu lembaga keuangan memang sangat 

diperlukan, namun begitu terjadi banyak masalah dan krisis yang 

menimpanya. Sebagai akibat dari ketidak mampuan bank dalam membayar 

uang nasabah pada waktu terjadi penarikan. Krisis likuiditas bagi suatu bank 
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sebenarnya lebih berbahaya dari pada pelayanan yang kurang baik terhadap 

nasabah. Reputasi yang telah di bangun bertahun – tahun akan runtuh dalam 

sehari hanya karena bank tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban – 

kewajiban sesaat yang sudah jatuh tempo. ( Darmi : 1995 ) Oleh karena itu 

likuiditas merupakan suatu fungsi terpenting yang dilaksanakan oleh lembaga 

perbankan. 

Setiap perusahaan perbankan selalu membutuhkan modal untuk 

menjalankan kegiatan operasional perusahaannya. Modal tersebut berasal 

dari dalam perusahaan (internal financing), yaitu modal setoran pemilik dan 

juga yang berasal dari luar perusahaan (external financing), yaitu pinjaman. 

Perusahaan juga memerlukan modal lain yang didapatkan dengan cara 

mengeluarkan sahamnya. Perusahaan mengeluarkan saham tersebut 

kemudian menjualnya kepada masyarakat (go public) di pasar modal. 

Dimana semakin besar jumlah dana yang dapat diperoleh suatu bank dalam 

waktu tertentu, untuk memenuhi likuiditasnya, dan dengan biaya yang telah 

ditetapkan, semakin likuid bank tersebut. Semakin cepat suatu bank 

memperoleh sejumlah dana dengan biaya tertentu, semakin tinggi pula 

likuiditas bank yang bersangkutan. Selanjutnya, semakin rendah biaya dana 

yang diperolehnya tersebut dalam suatu periode tertentu, semakin likuid pula 

bank yang bersangkutan. 

Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba merupakan indikator 

utama dari kemampuan perusahaan untuk membayar dividen, sehingga 

likuiditas sebagai faktor penentu terpenting terhadap dividen. Laba bersih 
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yang dihasilkan perusahaan dalam kegiatan operasional perusahaannya  tidak 

mencerminkan jumlah kas atau likuiditas perusahaan yang sebenarnya. Hal 

ini disebabkan pendapatan maupun penjualan tidak sepenuhnya diterima 

dalam bentuk kas tetapi masih berupa piutang yang akan diterima kemudian. 

Laba bersih yang diperoleh perusahaan pada dasarnya dimasukan dalam 

dua akun, yakni sebagai dividen kepada pemegang saham dan  laba ditahan 

(return earning). Sebagai dividen, sudah  tentu harus dibagikan kepada 

pemegang saham. Perusahaan perbankan yang memiliki kondisi keuangan 

yang sehat akan mampu bertahan hidup dan memenuhi kewajiban – 

kewajiban pada saat jatuh tempo. Berkaitan dengan likuiditas perusahaan, 

arus kas memberikan informasi bagi manajer mengenai kesanggupan 

perusahaan menyediakan kas untuk membayar kewajiban jangka pendek.   

Menurut Joseph E. Burns dalam Siamat ( 1993 : 167 ) menyatakan bahwa 

semakin besar jumlah dana yang dapat diperoleh suatu bank dalam waktu 

tertentu, untuk memenuhi likuiditasnya, dan dengan biaya yang telah 

ditetapkan, semakin likuid bank tersebut. Semakin cepat suatu bank 

memperoleh sejumlah dana dengan biaya tertentu, semakin tinggi pula 

likuiditas bank yang bersangkutan. Selanjutnya, semakin rendah biaya dana 

yang diperolehnya tersebut dalam suatu periode tertentu, semakin likuid pula 

bank yang bersangkutan.Sudah di sebutkan diatas bahwa laba bersih di 

peroleh dari deviden dan laba ditahan. Sehingga apabila laba bersih semakin 

tinggi maka likuiditas suatu perusahan juga semakin berkurang sehingga 

perusahan perbankan dapat dikatakan likuid. 
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Dalam kebijakan yang di tempuh Bank Indonesia dalam menghadapi 

krisis global adalah menyederhanakan aturan GWM untuk menambah 

kepercayaan diri bank terhadap kondisi likuiditas perbankan yang melemah 

akibat krisis keuangan global. Giro Wajib Minimum itu sendiri adalah 

simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk sardo 

rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya di tetapkan oleh Bank 

Indonesia sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK) bank. 

Selain itu, Bank Indonesia juga membuka ruang repo Surat Utang Negara 

(SUN) atau SBI yang diperpajang masa berlakunya hingga tiga bulan. 

Salah satu pendekatan yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk 

mendukung stabilitas moneter dan sektor keuangan adalah melalui penerapan 

kewajiban memelihara giro wajib minimum (GWM). Penerapan kebijakan 

giro wajib minimum perlu disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai dengan 

kondisi likuiditas perbankan terebut. 

Hasibuan ( 1996 : 93 ) likuiditas bank sangat penting karena besar 

likuiditas wajib minimum (LWM) atau giro wajib minimum (GWM) bank 

telah ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral. Menurut Wahdi, 

S.E “Likuiditas dimaksudkan sebagai perbandingan antara jumlah uang tunai 

dan aktiva lain yang dapat disamakan dengan uang tunai di satu pihak dengan 

jumlah uang lancar di lain pihak. Makin besar perbandingan tersebut, maka 

perusahaan akan mengalami likuid, begitu pula sebaliknya. Likuiditas bank 

itu sendiri di artikan sebagai kemampuan penyediaan alat – alat likuid yang 
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mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank segera harus 

dibayar. 

Pada perusahaan perbankan, GWM sangat lah penting sebab GWM Bank 

itu sendiri di tetapkan oleh bank Indonesia selaku Bank Sentral. Selain itu 

GWM juga dapat memperkuat daya tahan dalam persaingan antar bank. 

Dalam hal ini apabila GWM meningkat maka dapat memenuhi likuiditas 

pada perusahaan perbankan. 

Alasan pemilihan Bank go publik adalah karena umumnya berskala besar 

(aspek modal), sifat keterbukaannya terhadap public (full disclosure), bersifat 

bank umum, mencari dana melalui pasar modal terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI), dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik. Dari 

model ini juga diharapkan dapat diperoleh indikasi seberapa kuat pengaruh 

laba bersih dan giro wajib minimum (GWM) terhadap likuiditas.  

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin menguraikan tentang Analisis 

Hubungan Laba Bersih dan Giro Wajib Minimum terhadap Tingkat 

Likuiditas pada Perusahaan Perbankan go Publik. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka dapat diambil 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Seberapa besar tingkat likuiditas perusahaan perbankan go publik yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2009 – 2011 dilihat dari 

tolak ukur Banking Rasio ? 
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2. Seberapa besar laba bersih perusahaan dan giro wajib minimum (GWM)  

berpengaruh terhadap tingkat likuiditas perusahaan perbankan go publik yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI pad periode 2009 – 2011 ? 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan diatas, agar 

terfokus pada tujuan penelitian maka permasalahan dibatasi pada hal sebagai 

berikut : 

1. Variabel penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah laba bersih dan 

giro wajib minimum (GWM).  

2. Perusahaan yang diteliti yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada periode 2009 sampai 2011, dengan persyaratan : 

a. Perusahaan perbankan terebut sudah terdaftar di BEI  

b. Perusahaan perbankan tersebut tidak keluar (delisting) dari BEI selama 

periode penelitian dari tahun 2009 sampai 2011. 

c. Perusahaan perbankan wajib melaporkan hasil keuangan pada Bank 

Indonesia  dan aktip bertransaksi selama periode penelitian dari tahun 

2009 sampai 2011. 

3. Alasan pemilihan Bank go publik adalah karena umumnya berskala besar 

(aspek modal), sifat keterbukaannya terhadap publik (full disclosure), bersifat 

bank umum, mencari dana melalui pasar modal terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI), dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik. Dari 

model ini juga diharapkan dapat diperoleh indikasi seberapa kuat pengaruh 
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laba bersih dan giro wajib minimum (GWM) terhadap tingkat likuiditas 

sebagaiindikator mengenai kemampuan perusahaan perbankan untuk 

membayar semua kewajiban-kewajibannya. Dari hasil studi ini diharapkan 

bahwa indikator likuiditas bisa menjadi prediktor yang baik dan sekaligus 

dapat lebih meyakinkan kita bahwa bank go public yang tidak terlalu banyak 

tetapi kokoh menjadikan sistem perbankan nasional sehat dan terhindar dari 

likui. Sehingga dapat menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka 

membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.  

 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka dapat 

diambil tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat likuiditas perusahaan perbankan go 

publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2009 

sampai 2011 dilihat dari tolak ukur banking ratio. 

2.  Untuk menguji pengaruh laba bersih dan giro wajib minimum terhadap 

likuiditas perusahaan perbankan go publik yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dengan menggunakan pendekatan Banking Ratio baik secara 

parsial maupun simultan ( bersama-sama ). 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai 

berikut:  
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1. Bagi Akademik 

Memberi dasar penyusunan rencana dan strategi yang baik dan terarah 

untuk digunakan sebagai referensi yang berhubungan dengan masalah tingkat 

likuiditas dimana yang akan datang lebih efektif dan efisien. 

2. Bagi Praktisi 

Memberi dasar bagi penyusun dan strategi yang baik dan terarah untuk 

digunakan sebagai referensi baik bagi peneliti lain maupun bagi dunia usaha 

dan investor yang berhubungan dengan masalah likuiditas, agar dapat lebih 

efektif dan efisien. 


