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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Industri perbankan sangat mempengaruhi kondisi perkenomian nasional. 

Perjalanan perekonomian Indonesia di tahun 2008 penuh dengan tantangan 

dan kendala yang harus dihadapi, sehingga memaksa para pelaku usaha dan 

pengusaha dari berbagai sektor merevisi target pendapatan, pertumbuhan dan 

rencana bisnis investasinya. Pada tahun ini terjadi krisis global yang 

dampaknya akan dirasakan oleh negara berkembang khususnya Indonesia. 

Dampak krisis sempat memberikan sentimen buruk bagi lembaga keuangan 

bank dan non bank di Indonesia. Pasar modal dalam negeri juga sempat 

terkoreksi pada level yang paling buruk dampak menularnya kejatuhan pasar 

bursa di Wall Street. Terkoreksinya pasar bursa dalam negeri sempat membuat 

otoritas bursa menutup (suspensi) pasar dalam waktu dua hari. 

Muncul kabar dan rumor negatif bahwa adanya redemption pasar modal 

oleh para investor asing guna menutupi keuangan di negaranya, sehingga 

membuat nilai tukar rupiah terus melorot dan jatuhnya indek harga saham 

gabungan (IHSG). Akibatnya, kepanikan para nasabah perbankan dalam 

negeri bertambah dan mereka menilai menyimpan dana di bank sudah tidak 

aman lagi. Tingginya intensitas rumor negatif yang beradar di masyarakat, 

akhirnya mempertegas kondisi perbankan Indonesia sedang mengalami 

ketatnya likuiditas antar bank.  
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Gagal kliring akibat kesulitan likuiditas yang dialami bank Century 

menjadi bukti nyata dampak rumor telah meresahkan sektor perbankan. untuk 

mengembalikan kepercayaan nasabah dan menjaga dampak sistemik keuangan 

di Indonesia, pemerintah mengambil alih bank Century melalui Lembaga 

Penjamin Simpanan dengan menyuntikkan dana hingga Rp 2 triliun. Kasus 

diambil alihnya Century oleh pemerintah telah menjadi tamparan telah bagi 

Bank Indonesia. Pasalnya, sebagai bank sentral, BI dinilai lemah dalam 

melakukan pengawasan antar Bank. Akan tetapi kondisi perbankan di 

Indonesia semakin membaik meski tekanan krisis keuangan global semakin 

terasa. Hal tersebut terlihat dari berkurangnya keketatan likuiditas perbankan 

dan tumbuhnya total kredit perbankan. Hal ini terbukti kondisi perbankan 

Indonesia dalam dua tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang 

cukup pesat baik dalam nilai aset, kredit maupun tingkat labanya. 

Perkembangan sektor ini tidak terlepas dari pertumbuhan sektor riil hingga 6% 

sehingga masih terus menyerap ekspansi kredit. (www.data.co.id) Tidak hanya 

2 tahun terakhir tetapi 6 tahun terakhir perbankan Indonesia mengalami 

perkembangan yang pesat. Kredit yang diberikan bank umum selalu 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini dibuktikan dengan jumlah 

kredit dan jumlah asset dalam 6 tahun terakhir mengalami peningkatan 

berturut – turut : ( Lihat tabel 1.1 ) 

 

 

 

http://www.data.co.id/
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Tabel 1.1 

Kondisi Perbankan Nasional 

(asset dan kredit dalam jutaan rupiah) 

 

Sumber : Investor Daily dan Indonesian Banking Statistics 2010 (diolah) 

 

Dilihat dari tabel di atas jumlah asset semakin meningkat. Peningkatan 

aset salah satunya didorong oleh peningkatan kredit oleh perbankan. Otoritas 

perbankan berupaya membuat kredit terus bertumbuh, sehingga fungsi 

intermediasi perbankan berjalan dengan baik. Otoritas menghindari situasi 

dimana perbankan terlalu banyak menumpuk dana pada instrumen yang tidak 

produktif bagi perekonomian seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau 

pinjaman antar bank. 

Sehingga sejalan dengan asset yang meningkat kredit meningkat pula dan 

akan meningkatkan LDR itu sendiri. Dengan meningkatnya asset di bank, 

maka kredit yang disalurkan pun meningkat dan memicu terjadinya kredit 

macet. Dapat dilihat dalam tabel kredit macet pada tahun 2005 dan 2009 

mengalami peningkatan sehingga nilai LDR semakin menurun. Kredit macet 

pada tahun 2005 sebesar 7,56% menghasilkan LDR sebesar 59,66 % dan 

tahun 2009 nilai kredit macet sebesar 3,82% dan LDR menurun sebesar 

0,96%. Banyaknya kredit macet dipicu oleh pengelolaan manajemen kredit 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Asset 1.469.827 1.693.850 1.986.501 2.310.557 2.415.952 2,587,706 

Credit 695.648 792.297 1.002.012 1.307.688 1,374,035 1,482,487 

NPL 52.589 48.057 40.767 41.872 52,534 48,619 

NPL% 7,56 6,07 4,07 3,20 3.82 3.28 

CAR% 19,30 21,27 19,30 16,76 17.49 18.88 

LDR% 59,66 61,56 66,32 74,58 73.62 74.21 
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yang kurang baik sehingga berdampak langsung pada tingkat likuiditas 

perbankan itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa tingkat likuiditas itu sangat 

penting bagi perbankan yaitu untuk mengetahui serta menilai sampai berapa 

jauh bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan operasi atau kegiatan 

usahanya. Dengan kata lain, likuiditas digunakan sebagai indicator untuk 

mengetahui tingkat kerawanan suatu bank.  

Modal merupakan salah satu indikator kekuatan sebuah bank. 

Pertumbuhan modal yang cukup tinggi ini didorong oleh tingginya laba 

perbankan. Laba yang tinggi memberi kesempatan bagi perbankan untuk 

menyisihkan laba untuk menambah modal. Selain itu, modal juga harus dapat 

digunakan untuk menjaga kemungkinan timbulnya resiko. Untuk 

menanggulangi kemungkinan resiko yang terjadi suatu bank harus 

menyediakan penyediaan modal minimum yang biasanya disebut Capital 

Adequacy Ratio (CAR). Semakin tinggi nilai CAR mengindikasikan bahwa 

bank telah mempunyai modal yang cukup baik dalam menunjang 

kebutuhannya serta menanggung resiko yang ditimbulkan termasuk di 

dalamnya resiko kredit.    

Return On Asset ( ROA ) digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam memperoleh keuntungan  secara keseluruhan 

(Dendawijaya, 2003). Semakin besar ROA maka semakin besar pula 

keuntungan yang dicapai bank tersebut. Sejalan dengan keuntungan yang 

dihasilkan besar maka bank dapat menyalurkan kredit lebih banyak dan 

likuiditas semakin tinggi. 
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Return On Equity ( ROE ) digunakan untuk mengetahui kemampuan bank 

dalam menghasilkan laba bersih melalui pendapatan operasional bank ( 

Abdullah, 2003 ). Semakin tinggi return semakin baik, artinya deviden yang 

dibagikan atau ditanamkan kembali sebagai retained earning juga semakin 

besar. ( Kuncoro, 2002) 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengambil judul “ Analisis Kinerja Keuangan Dan Likuiditas Perbankan Di 

Indonesia Periode 2005 – 2010 “. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan atas pentingnya kinerja keuangan terhadap likuiditas 

perbankan maka rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kinerja keuangan bank di Indonesia periode 2005 – 2010? 

2. Bagaimana pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset 

(ROA), dan Return On Equity (ROE) terhadap likuiditas perbankan di 

Indonesia periode 2005 – 2010? 

C. BATASAN MASALAH 

Dalam rangka menuju kesesuaian antara rumusan dan tujuan penelitian 

serta lebih terfokus pembahasannya, sehingga diperlukan sejumlah batasan. 

Adapun batasan dalam penelitian ini adalah :  

Pengukuran kinerja keuangan diukur melalui factor CAMEL, dimana 

dalam penelitian ini CAR dipilih sebagai aspek permodalan sedangkan ROA 

dan ROE dipilih sebagai aspek rentabilitasnya. 
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Alat pengukuran likuiditas bermacam – macam seperti Cash Ratio (CR), 

Reserve Requirement (RR), Loan To Deposit Ratio (LDR), dan Loan to Asset 

Ratio (LAR). Tetapi dalam penelitian ini alat ukur likuiditas yang digunakan 

adalah Loan To Deposit Ratio (LDR) 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yaitu 

penggabungan antara cross section approach dan time series analysis. Tahun 

pengambilan data yaitu dibatasi pada tahun 2005 – 2010 sedangkan 

perusahaan yang diteliti adalah perusahaan yang listing di Bursa Efek 

Indonesia selama 6  periode dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. 

D. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan perbankan di Indonesia periode 2005 – 

2010.  

2. Untuk mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On 

Asset (ROA), dan Return On Equity (ROE) terhadap likuiditas perbankan di 

Indonesia periode 2005 – 2010. 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan ini harapannya dapat memberikan manfaat bagi 

pihak:  

1. Bagi Pihak Bank  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi 

pihak manajemen perbankan dalam penetapan kebijakan terutama 
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menyangkut keuangan dan kebijakan lain berdasarkan analisis rasio 

keuangan. 

2. Bagi Peneliti 

a. Untuk menambah pengetahuan dalam keuangan perbankan 

b. Dapat menganalisis kinerja keuangan pada masing – masing 

perbankan. 

 


