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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian indonesia pada tahun 1997 sampai dengan 1998 

mengalami krisis moneter yang berkepanjangan selama setahun, salah satu 

penyebab krisis tersebut lemahnya kurs nilai tukar rupiah terhadap nilai 

tukar dollar AS. Dampak yang sangat terlihat banyak nya perusahaan yang 

tidak aktif dalam usaha bisnis hanya perusahaan besar saja yang tetap 

menjalankan bisnisnya itupun perusahaan melakukan PHK besar-besaran 

dengan alasan perusahaan tidak mampu memberikan upah kepada para 

pekerja, dari pemutus hubungan kerja tersebut tentunya akan menambah 

jumlah angka penggaruan dari 4,9% meningkat menjadi 64%, meningkatnya 

jumlah rakyat miskin dari 11% menjadi 24% dari jumlah penduduk atau 

hampir mencapai 40 juta jiwa, dan secara tidak langsung krisis moneter juga 

mempengaruhi kinerja perbankan di Indonesia melemahnya sistem 

keamanan perbankan di Indonesia, dari lemahnya sistem keamanan pada 

perbankan tersebut, permasalahn hutang swasta eksternal langsung beralih 

menjadi masalah perbankan dalam negeri, menyebabkan banyak bank-bank 

yang mengalami kesulitan keuangan sehingga menyebabkan bangkrutnya 

usaha tersebut.

Setelah hampir setahun lamanya krisis moneter telah berubah menjadi 

krisis ekonomi mengakibatkan para investor asing kabur dari negara 

indonesia dan lebih memilih menginvestasikan dananya dinegara lain, yang 

dipicu oleh pertimbangan keuntungan ekonomi semata. Oleh sebab itu mata
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uang rupiah mengalami kemerosotan dari level Rp 2300 per Dollar menjadi 

level Rp 17000 per Dollar (Januari 98). Melihat peningkatan yang sangat 

signifikan mendorong nasabah untuk menarik semua dananya secara besar-

besaran dan berlomba-lomba menukarkan mata uang rupiah ke mata uang 

Dollar, yang nantinya mengakibatkan bank mengalami kekeringan atau 

tidak memiliki ketersediaan dana likuid yang cukup untuk operasinalnya. 

Nasabah peminjam mengalami ketidak mampuan untuk mengembalikan 

dana pinjaman karena tingginya nilai suku bunga. Kemacetan pengembalian 

dana pinjaman dari pihak nasabah ke perbankan berimplikasi pada ketidak 

mampuan pihak perbankan untuk mengembalikan dana pinjam kepada Bank 

Indonesia.

Dilihat dari pengertian bank dan fungsinya, bank merupakan lembaga 

penghimpun dana dan menyalurkannya kembali kemasyarakat untuk 

kemakmuran seluruh masyarakat. Menurut undang-undang Nomer 10 tahun 

1998 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbakan 

menyatakakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat kepada masyarkat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan 

menurut Kuncoro (2002) bank merupakan lembaga keungan yang usaha 

pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut 

ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu 

lintas dan peredaran uang. Berarti dari pengertian yang telah dipaparkan

syarat utama dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dan 

melaksanakan aktivitas bisnisnya adalah harus mempunyai dana agar dapat 
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memberikan kredit kepada masyarakat atau harus likuidnya bank tersebut

untuk memenuhi kewajiban hutang bank, membayar kembali deposannya 

serta memenuhi permintaan kredit. 

Dalam mengatasi permasalahan tersebut pemerintah mengambil 

kebijakan untuk melikudasi bank sakit akan tetapi strategi yang dilakukan 

pemerintah untuk mengatasi permasalah tersbut membuat masarakat 

bertambah panik yang memperparah efek krisis yakni timbulnya ketidak 

percayaan masyarakat pada lembaga perbankan atau krisis kepercayaan.

Untuk mengembalikan krisis kepercayaan tersebut, sekali lagi pemerintah 

berkerja sama dengan Bank Indonesia mengeluarkan empat kebijakan untuk 

mengatasi permasalahan tersebut antara lain yang pertama pemberian 

bantuan likuiditas bank Indonesia, kedua program penjaminan pemerintah, 

ketiga pendirian badan penyehatan perbakan (BPPN), dan yang ke empat 

restrukrisasi perbankan.

Setalah melakukan restrukturisasi perbankan, pada tahun 1999 sampai 

2007 perbankan Indonesia mulai bangkit kembali dengan meningkatnya 

kondisis total aset yang mana bersumber dari dana pihak ketiga atau DPK 

serta bersumber dari dana lain. Sepanjang tahun 2007-2011 terdapat 31 bank

yang tercatat sebagai emiten yang mana menjual sahamnya kepublic. Dari 

perkembangan jumlah bank yang semakin pesat mendorong meningkatnya 

persaingan antara bank yang satu dengan bank yang lainnya dalam 

menghimpun dana dari masyarakat. Dengan meningkatnya persaingan antar 

bank, maka secara tidak langsung menuntut manajemen bank memperbaiki

atau meningkatkan kinerjanya. Dengan kata lain jika suatu bank memiliki 



4

kinerja yang baik tentunya masyarakat akan menanamkan dananya pada 

bank tersebut, dalam hal menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat 

bahwa bank tersebut dapat memenuhi harapanya (Ponttie:2007).

Kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam 

mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Menurut Ikatan Akuntansi 

Indonesia (IAI,1995) kinerja perusahaan dapat diukur dengan menganalisis 

dan mengevaluasi laporan keuangan. Dalam melakukan penilaian kinerja 

pihak bank dapat melakukan analisis laporan keuangannya, laporan keungan 

pada pos neraca dan laba rugi. Dari hasil laporan keuangan tersebut investor 

dapat menilai kinerja dari manajemen bank tersebut .

Kinerja peusahaan perusahaan lazimnya dapat diukur dengan 

mengetahui bagaimana kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan 

laba. Salah satu indikator yang dapat menggukur kemampuan kinerja suatu 

perusahaan menghasilkan adalah dengan menggunakan analisis 

profitabilitas. Menurut Sartono (2001) menyatakan bahwa profitabilitas 

adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya 

dengan penjualan total aktiva maupun model sendiri. Dengan demikian bagi 

investro jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisa 

profitabilitas. Menurut Jhon (2005) rasio profitabilitas merupakan 

perbandingan antara laba perusahaan dengan investasi atau ekuitas yang 

digunkan untuk memperoleh laba tersebut. Rasio profitabilitas menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam hubungannya 

dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Semakin tinggi 

profitabilitas perusahaan semakin tinggi efisiensi perusahaan tersbut dalam 
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memanfaatkan fasilitas perusahaan. Terdapat dua alat analisis dalam ratio 

profitabilitas pertama rasio Return On Assets (ROA) dan yang kedua Return 

On Equty (ROE), akan tetapi disini peneliti hanyaa menggunakan rasio 

ROA saja dikarenakan ROA lebih memfokuskan pada kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh earning dalam operasi perusahaan secara 

keseluruhan selain itu dalam penentuan kesehataan bank Bank Indonesia 

lebih mengutamakan nilai ROA, sedangkan rasio Return On Equty (ROE) 

hanya mengukur return yang diperoleh dari invetasi pemilik perusahaan 

dalam bisnis tersebut (Mawardi, 2005), menurut dendawijaya Bank 

Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur 

dengan asset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan 

masyarakat sehingga rasio ROA lebih mewakili untuk dijadikan tolak ukur 

tingkat profitabilitas.

Rasio Return On Assets (ROA) dapat mengindikasikan seberapa baik 

pihak bank dalam memanfaatkan sumber daya total yang dimiliki oleh 

perusahaan untuk menghasilkan profit, digunakannya ROA sebagai variable 

terikat karena selain merupakan ukuran profitabilitas bank rasio ini 

sekaligus merupakan indikator efesiensi manajerial bank yang 

mengindikasikan kemampuan manajeman dalam mengelola asetnya untuk 

memperoleh keuntungan (Mudrajad Kuncoro : 2002). Semakin besar ROA 

menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik karena tingkat kembali 

semakin besar, dengan kata lain jika ROA meningkat berarti profitabilitas 

perusahaan meningkat, sehingga dampak yang nanti akan meningkatkan 

profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham (Husnan 1998).
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Adapun indikator indikator yang berkaitan dengan analisis ROA ini 

seperti Capital Adequacy Ratio (CAR) mewakili faktor resiko, Ratio 

Capital Adequacy Ratio (CAR) juga disebut dengan rasio kecukupan modal 

yang berarti jumlah modal sendiri yang diperlukan untuk risiko kerugian 

yang mungkin timbul dari penanaman aktiva-aktiva yang mengandung 

resiko serta membiayai seluruh dana tetap dan inventaris bank. Dengan 

angka besaran presentase CAR tertentu diharapkan bahwa modal tersebut 

mampu melindungi kepentingan stakeholder lain selain pemilik, dalam 

menghadapi berbagai jenis risiko yang dihadapi oleh bank tersebut.  

Penetapan CAR sebagai variebel kontrol yang mempengaruhi profitabilitas 

didasrkan pada hubungan dengan tingkat risiko bank. Tingginya rasio 

kapital dapat melindungi deposan yang pada gilirannya meningkatkan 

kepercayaan nasabah kepada bank.

Dalam kaitan itulah diharapkan peranan sumber pendanaan yang 

berasal dari permodalan bank dapat berfungsi meredam kemungkinan 

gejolak masyrakat yang terjadi akibat dari risiko tersebut. Dengan 

demikian semakin besar rasio CAR peranan modal bank dalam 

meredamnya juga menjadi semakin membesar. Sehingga gejolak 

masyarakat yang mungkin terjadi pun akan semakin dapat dikendalikan.

Semakin besar CAR maka keuntungan bank juga akan semakin besar. 

Dengan kata lain, semakin kecil resiko suatu bank maka semakin besar 

keuntungan yang diperoleh bank. Atas dasar pertimbangan dan peranan 

modal, maka bank for international settlement (BIS) menetapkan bahwa 

besaran CAR minimum yang wajib dipenuhi oleh sebuah bank adalah 
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sebesar 8%. Dan secara bertahap, risiko yang harus dipertimbangkan 

dalam menghitung ATMR adalah mencakup semua jenis risiko utang yang 

dihadapi oleh perbankan ada umumnya.

Loan to Deposito Ratio (LDR) untuk mewakili ukuran likuiditas 

bank, rasio yang mengukur kemampuan bank dalam menyalurkan kredit 

kepada masyakarat dari dana pihak ketiga. Rasio ini digunakan untuk 

mengukur tingkat likuiditas. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa bank 

meminjamkan seluruh dananya atau relatif tidak likuid. Sebaliknya rasio 

yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas 

dana yang siap untuk dipinjamkan. Oleh karena itu, rasio ini juga dapat 

untuk memberi isyarat apakah suatu pinjaman masih dapat mengalami 

ekspansi atau sebaliknya dibatasi. 

Penyaluran kredit merupakan kegiatan utama bank, oleh karena itu 

sumber pendapatan utama bank berasal dari kegiatan ini. Jika bank 

mempunyai LDR yang terlalu kecil maka bank akan kesulitan untuk 

menutup simpanan nasabah dengan jumlah kredit yang ada, sehingga bank 

akan dibebani dengan bunga simpanan yang besar sementara bunga dari 

pinjaman yang telah diterima oleh bank terlalu sedikit. Jika bank 

mempunyai LDR yang sangat tinggi, maka bank akan mempunyai risiko 

tidak tertagihnya pinjaman yang tinggi pada titik tertentu bank akan 

mengalami kerugian (Susilo, 2000). Oleh karenanya Bank Indonesia telah 

menetapkan standar untuk LDR yaitu berkisar antara 85 % sampai dengan 

100%. Dengan demikian jika bank mempunyai LDR terlalu rendah atau 

terlalu tinggi maka bank akan sulit untuk meningkatkan labanya.
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Non Perfoming Loan (NPL), Ratio Non Performing Loan (NPL) 

sebagai variable bebas (dependen) untuk mewakili seberapa besar

kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang 

diberikan oleh bank. Risiko kredit yang diterima oleh bank merupakan 

salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari ketidak pastian dalam 

pengembalian atau yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali kredit 

yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur (Hasibuan 2007). Rasio 

Non Perfoming Loan (NPL) sangat mempengaruhi kinerja bank terutama 

kualitas asset (Zimmerman 1996). NPL yang tinggi akan memperbesar 

biaya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Semakin tinggi rasio ini 

maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah 

kredit bermasalah semakin besar, dan oleh karena itu bank harus 

menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnua sehingga berpengaruh 

terhadap penurunan laba yang diperoleh bank, Kasmir, 2004

Peraturan BI Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang 

sistem penilaian tingkat kesehatan Bank umum, semakin tinggi nilai NPL 

(diatas 5%) maka bank tersebut tidak sehat, NPL yang tinggi 

menyebabkan menururnya laba yang akan diterima oleh bank.

Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan 

rasio biaya operasional per pendapatan operasionalnya yang menjadi proxy 

efisiensi operasional seperti yang sering digunakan oleh Bank Indonesia 

(BI) dan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam 

melakukan kegiatan operasinya, Rasio BOPO bertujuan untuk mengukur 

tingkat kemampuan pendapatan operasional dalam menutup biaya 
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operasional. Setiap peningkatan biaya operasional akan berakibat pada 

berkurangnya laba sebelum pajak yang pada akhirnya akan menurunkan 

laba bank yang bersangkutan Denda wijaya, 2003

Semakin kecil rasio biaya (beban) operasionalnya akan lebih baik, 

karena bank yang bersangkutan dapat menutup biaya (beban) operasional 

dengan pendapatan operasionalnya. Semakin tinggi beban operasional 

yang dikeluarkan oleh pihak bank maka akan mempengaruhi dari segi 

profitnya.

Berdasarkan penelitian Muhammad Shobirin (2009) analisis faktor-

faktor yang mempengaruhi profitabilitas industri perbankan syariah”. Dari 

hasil yang diteliti menyimpulkan bahwa empat variabel yang sudah 

dipaparkan diatas menunjukkan bahwa variabel NPL berpengaruh negatif 

signifikan terhadap ROA, ini bisa dilihat dari nilai 0,00 signifikasi yang 

lebih kecil dari pada 0,005. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan 

NPL berpengaruh negatif terhadap ROA dapat diterima. Sedangkan untuk

variabel CAR, dan LDR/FDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, 

sementara itu hasil analisis Ayu Intan bertentangan dengan analisis M. 

Shobirin, dimana Ayu Intan menyatakan bahwa variabel CAR berpengaruh

negatif terhadap ROA, untuk itu peneliti tertarik menguji kembali variabel 

CAR. 

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas dan penelitian yang 

dilakukan sebelumnya, melihat besarnya porsi rasio ROA terhadap kinerja 

bank umum Go Public maka peneliti tertarik meneliti dan mengambil judul
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Analisis Profitabilitas Bank Umum yang Go Publik pada Bursa Efek 

Indonesia (BEI).     

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik membahas tentang 

apakah CAR, NPL, LDR, dan BOPO, berpengaruh terhadap tingkat 

profitabilitas bank umum yang Go Public di Bursa Efek Indonesia (BEI)

1.3 Batasan Masalah

Untuk menghindari agar pokok permasalahan yang diteliti tidak terlalu 

melebar dari yang telah ditentukan, maka digunakan batasan masalah :

a. Data yang digunakan merupakan laporan keuangan bank yang telah Go 

Public di Bursa Efek Indonesia pada periode 2007-2011.

b. Alat analisis yang digunakan adalah Return On Assets (ROA)

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh CAR, NPL, BOPO, LDR, 

terhadap profitabilitas (ROA) bank umum Go Public di Bursa Efek 

Indonesia (BEI).
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1.5 MANFAAT PENELITIAN

a. Bagi manajemen bank-bank yang Go Public di BEI

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan perbankan untuk 

dapat lebih meningkatkan efisiensinya sehingga dapat memperbesar 

laba perusahaan, khususnya bank yang Go Public.

b. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan calon 

investor dalam menanmkan modalnya disuatu bank dengan menilai 

kelayakannya kinerja perbakan tersebut, sehingga investasi yang 

dilakukan pada dunia perbankan memperoleh manfaat yang diinginkan. 

c. Bagi peneliti berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan dalam aplikasi yang telah diperoleh, serta gambaran umum 

mengenai dunia perbankan dan aktivitas di dalamnya. 


