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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat 

dan menyalurkannya kembali dalam berbagai alternative investasi. 

Sehubungan dengan fungsi penghimpunan dana ini, bank sering pula disebut 

lembaga kepercayaan. Sejalan dengan karakteristik usahanya tersebut, maka 

bank merupakan suatu segmen usaha yang kegiatannya banyak diatur oleh 

pemerintah. (Siamat, 2005: 275). 

Bank Go Publik adalah bank yang laporan keuangannya 

dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia agar perusahaan lain bisa 

mengetahuinya. Laporan keuangan perusahaan go public yang dipublikasikan 

merupakan salah satu sumber informasi yang sering digunakan oleh investor 

untuk mengambil keputusan. Berdasarkan angka-angka yang terdapat pada 

laporan keuangan, investor dapat mengetahui kinerja perusahaan selama 

periode laporan, membandingkan dengan laporan keuangan periode 

sebelumnya maupun laporan keuangan yang diterbitkan oleh emiten lain. 

Sampai dengan akhir 2010, di Indonesia telah tercatat sebanyak 31 

bank yang berstatus go public di Bursa Efek Indonesia (BEI).  Bank-bank 

tersebut merupakan yang paling berpengaruh di dalam berbagai aktivitas 

pendanaan dan perputaran uang yang terjadi di Indonesia. Besarnya pengaruh 

perbankan tersebut bagi kehidupan perekonomian Indonesia, menempatkan 

bank-bank ini pada posisi  yang senantiasa berada dalam ajang persaingan 

diantara satu dan lainnya.  
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Setelah mengetahui jumlah bank yang go publik pada tahun 2010 di 

Bursa Efek Indinesia maka berdasarkan fungsi dasarnya sebagai penghimpun 

dan juga penyalur atas dana, maka bank akan selalu berkepentingan dengan 

pihak-pihak yang kelebihan dana dan juga pihak-pihak yang kekurangan atau 

membutuhkan dana, yang sering disebut dengan kreditur. Dalam aktivitasnya, 

bank akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan seputar fungsi dasar 

perbankan. 

Krisis perbankan yang terjadi diindonesia telah menyebabkan 

terjadinya penurunan permodalan bank yang cukup besar. Untuk mengatasi 

hal ini pemerintah di Bank Indonesia telah melakukan berbagai langkah 

rekapitulisasi dan rekapitalisasi perbankan. Salah satujuan langkah tersebut 

dilakukan adalah untuk mengendalikan kondisi permodalan bank sesuai 

dengan standart internasional sebagaimana keadaannya sebelum terjadi krisis 

perbankan. Sejalan dengan tarjet program rekapitalisasi perbankan, Bank 

Indonesia bertindak sebagai otoritas yang berwenang mengatur dan 

mengawasi bank dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan 

program rekapitalisasi perbankan, menetapkan perubahan rasio kewajiban, 

penyediaan modal minmum menjadi 8% yang berlaku semenjak tahun 2001 

(Siamat: 249). 

Kewajibab menyediakan modal minimum bank menurut paket mei 29 

1993 didasarkan pada resiko aktiva dalam arti luas. Yaitu aktiva yang 

tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif, 

sebagaimana tercermin dalam kewajiban yang masih bersifat kontijen 

dan/atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga. Seperti 
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diketahui risiko terhadap aktiva dalam arti luas dapat timbul baik dalam 

bentuk risiko kredit maupun risiko yang terjadi karena fluktuasi harga surat-

surat berharga, tingkat bungan, serta nilai tukar valuta asing. Secara teknis 

kewajiban penyediaan modal minimum diukur dari persentase tertentu 

terhadap aktiva tertimbang menurut risiko. (Siamat,2005:294). 

Menurut (Erich,1997:86) Modal merupaka faktor yang penting bagi 

bank dalam rangka mengembangkan usaha yang sehat dan dapat menampung 

risiko kerugian, maka para pemilik dan pengurus bank senantiasa harus 

menyesuaikan rencana ekspansinya dalam batasan-batasan tertentu yang dapat 

ditampung oleh permodalan bank. Disamping itu, pengurus bank selalu 

melakukan pemantoan terhadap kondisi permodalan banknya sesuai dengan 

ketentuan dengan cara menghitung sendiri kecukupan modalnya sekurang-

kurangnya untuk periode bulanan dengan menggunakan data yang sesuai 

dengan pelaporan bulanan yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia. 

Berdasarkan jumlah modal yang harus dimiliki umumnya ditentukan 

oleh penguasa moneter. Bank sentral sebagai penguasa moneter menetapkan 

jumlah minimum modal yang harus dipenuhi oleh setiap bank yang biasanya 

dihubungkan dengan total asetnya setelah memperhitungkan risiko yang 

mungkin dihadapi oleh masing-masing aset. Ketentuan minimum permodalan 

tersebut biasanya menggunakan suatu ukuran yang disebut Capital Adequacy 

Ratio (CAR) atao rasio kecukupan modal yang dihatung dengan 

mempertimbangkan antara jumlah modal yang dimiliki dengan total aktiva 

yang tertimbang menurut risiko (ATMR). 
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Oleh karena itu dengan modal yang cukup bisa diharapkan perusahaan 

dapat memperoleh Profitabilitas yang tinggi dan mampu melakukan 

kewajiban Likuiditasnya. Daya tarik bagi pemilik perusahaan (pemegang 

saham) dalam suatu perseroan adalah Profitabilitas. Profitabilitas berarti hasil 

yang diperoleh melalui usaha manajemen atas dana yang diinvestasika 

pemilik. Pemilik juga tertarik pada pembagian laba yang menjadi haknya 

yaitu seberapa besar/banyak yang diinvestasikan kembali dan seberapa banyak 

yang dibayarkan sebagai deviden kepada mereka. Profitabilitas juga 

merupakan alat untuk mengukur efektifitas yang memperoleh laba, disamping 

dapat dijadikan sebagai ukuran kesehatan  keuangan. Sedangkan Likuiditas 

mengacup kepada kemampuan bank menyediakan dana dalam jumlah yang 

cukup, tepat pada waktunya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. 

Selain itu dikalangan perbankan, semenjak dahulu perbankan dilema 

antara memilih lakuiditas dengan profitabilitas, karena jika semakin tinggi 

lakuiditas maka akan banyak idle fund (banyak dana yang tersimpan didalam 

bank) dan profitabilitas rendah bank tidak akan menghasilkan profit / 

pendapata. Jika profitabilitas tinggi maka bank akan banyak menghasilkan 

profit /  pendapatandan tetapi likuiditas rendah, dan jika likuiditas rendah 

maka bank akan kesulitan modal jika ada nasabah yang menarik dananya, 

karena hampir semua dana yang ada dibank disalurkan sebagai kredit untuk 

menghasilkan profit yang tinggi. 

Seperti yang dijelaskan dalam buku Abdullah (2005:44) menjelaskan 

bahwa modal bank bukan saja sebagai salah satu sumber penting dalam 

memenuhi kebutuhan dana bank, tetapi juga posisi dana bank akan 
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mempengaruhi keputusan-keputusan manajemen dalam hal pencapaian tingkat 

laba disatu pihak dan kemungkinan timbulnya risiko dipihak lain. Modal yang 

terlalu besar misalnya, akan dapat mempengaruhi jumlah perolehan laba bank. 

Sedangkan modal yang terlalu kecil disamping akan membatasi kemampuan 

ekspansi bank juga akan mempengaruhi penilaian khususnya para deposan, 

debitur, dan juga pemegang saham bank. Dengan peningkatan lain besar 

kecilnya permodalan bank akan mempengaruhi tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap kemapuan keuangan bank yang bersangkutan.  

Untuk dapat menjawab berbagai permasalahan tersebut, maka peneliti 

mengangkat judul “ Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Profitabilitas 

Dan Kecukupan Modal Pada Bank Go Publik Diindonesia Periode 2005-

2010”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dalam uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka 

dapat diambil rumusan masalah ialah: 

1. Bagaimana kondisi kinerja CAR, LDR dan ROE bank yang go public 

tahun 2005 – 2010? 

2. Bagaimana cara mendeskripsikan perubahan CAR, LDR dan ROE bank 

yang go public tahun 2005 – 2010? 

C. Batasan Masalah 

Agar dalam melaksanakan penelitian ini obyek yang diteliti tidak 

terlalu luas, maka pembahasan penelitian dibatasi pada tahun 2005 - 2010. 

Dalam penelitian ini mengambil obyek bank go public yang tercatat dalam 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2005-2010. Penelitian ini 
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menggunakan rasio keuangan bank yaitu aspek profitabilitas, likuiditas, 

permodalan dengan menggunakan metode Times Series dan Cross Section. 

Data yang digunakan dibatasi hanya data skunder yaitu berupa data laporan 

keuangan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia yang terdapat di 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

D. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang akan dibahas, maka peneliti bertujuan 

untuk: 

1. Untuk mengetahui kondisi kinerja CAR, LDR dan ROE bank yang go 

public tahun 2005 – 2010. 

2. Untuk mengetahui cara mendeskripsikan perubahan CAR, LDR dan ROE 

bank yang go public tahun 2005 – 2010. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam 

menilai kinerja perusahaan, yang selanjutnya dapat menginvestasikan 

modalnya. 

2. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini Peneliti dapat menggambarkan dan menjelaskan 

tentang kinerja keuangan bank go public. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi acuan bagi penelitian 

selanjutnya dan dapat mengembangkanya lebih lanjut. 


