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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Krisis moneter di Indonesia pada tahun 1997 membawa dampak yang cukup 

signifikan pada sektor perbankan, salah satunya adalah banyaknya perbankan 

yang mengalami kredit macet (Mahardian, 2008). Krisis moneter secara umum 

merupakan dampak dari lemahnya kualitas sistem perbankan (Pohan, 2002). Pada 

tahun 2008 krisis moneter kembali terjadi di Indonesia dan juga berdampak 

terhadap sektor perbankan, sehingga tingkat bunga diturunkan untuk 

meningkatkan konsumsi dan invetasi. Berulangnya krisis perbankan tersebut 

terjadi karena bank merupakan institusi kepercayaan masyarakat yang rentan 

terhadap penarikan dana besar-besaran oleh nasabah (Pasaribu et al. 2013).  

Permasalahan-permasalahan perbankan akibat krisis moneter dan rendahnya 

tingkat kesehatan bank di Indonesia banyak terjadi, misalnya pada kasus Bank 

Century tahun 2008 yang disebabkan karena Bank Century mengalami kesulitan 

likuiditas akibat beberapa nasabah besar bank menarik dananya. Sedangkan dana 

tidak tersedia di bank. Salah satu contoh kasus diatas merupakan gambaran 

permasalah perbankan yang membuat pemerintah perlu melakukan perbaikan di 

bidang regulasi perbankan dengan penerapan efektifitas manajemen risiko supaya 

permasalahan dalam perbankan dapat dideteksi secara dini. Dengan beberapa 

pertimbangan, akhirnya pemerintah membuat berbagai kebijakan untuk 

memperbaiki dan mengembangkan sektor perbankan, diantaranya dengan 

diterbitkannya peraturan tentang tingkat kesehatan bank yang terbaru adalah 
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peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011. Dalam 

peraturan tersebut dijelaskan bahwa bank wajib memelihara dan atau 

meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian 

dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha dengan menggunakan 

pendekatan risiko RBBR (Risk-based Bank Rating). Cakupan penilaian RBBR 

meliputi empat faktor yaitu profil risiko (risk profile), Good Corporate 

Governance (GCG), Profitabilitas/Rentabilitas, dan capital (permodalan). 

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali  kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup masyarakat (UU RI No 10 tahun 1998). Dari definisi 

tersebut, dapat ditafsirkan bahwa bank memiliki tiga aktivitas utama yaitu 

melakukan penghimpunan dana, melakukan penyaluran dana dan memberikan 

jasa bank lainnya seperti pendanaan dan jasa–jasa lain yang memiliki andil dalam 

kelancaran mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.  

Perbankan memiliki peranan yang cukup besar dan bertanggung jawab 

kepada banyak pihak, untuk tetap menjaga kepercayaan pihak-pihak yang terkait 

maka bank diharuskan menerbitkan laporan keuangan yang tepat, akurat, dan 

relevan. Sesuai dengan teori signaling yang menjelaskan bahwa manajemen selalu 

berusahaan untuk mengungkapkan informasi privat yang menurut 

pertimbangannya sangat diminati oleh para investor  dan pemegang saham. 

Pengungkapan analisa laporan keuangan perbankan dalam bentuk rasio-rasio 

dapat memberikan sinyal akan kondisi keuangan, kinerja dan tingkat kesehatan 
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bank, sehingga apabila laporan keuangan menunjukkan kondisi yang baik maka 

kepercayaan investor ataupun pihak-pihak yang terkait akan meningkat.  

Selain mempunyai tanggungjawab besar terhadap para inverstor perbankan 

juga mempunyai peranan penting dalam sebuah sistem perekonomian. Hal 

tersebut dapat kita lihat dari beberapa peranan penting bank lainnya diantaranya 

pada level ekonomi makro bank merupakan alat dalam menetapkan kebijakan 

moneter, sedangkan pada level ekonomi mikro bank merupakan sumber 

pembiayaan bagi para pengusaha maupun individu yang membutuhkan dana. 

Uraian tersebut juga menunjukan bahwa bank berperan sebagai lembaga 

intermediasi keuangan antara pihak yang memiliki dana berlebih (surplus unit) 

dan bersedia menempatkan dananya dalam bentuk simpanan dengan pihak yang 

membutuhkan dana (deficit unit) serta sebagai lembaga yang berfungsi 

memperlancar aliran lalu lintas pembayaran.  

Dalam peraturan perbankan dijelaskan bahwa setiap tahun bank harus 

dinilai kesehatannya agar tetap prima dalam melayani nasabahnya dan juga untuk 

mendeteksi permasalahan yang di hadapi perbankan sedini mungkin agar segera 

dapat diatasi. Selain itu penilaian tingkat kesehatan bank bertujuan untuk 

mengetahui peningkatan atau penurunan kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank 

dapat dinilai berdasarkan kinerja keuangannya (Pasaribu et al. 2013).  

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada 

suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun 

penyaluran dananya, sehingga mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi 

(Winarsih, 2014). Semakin baik kinerja keuangan bank maka investor akan 
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semakin tertarik untuk menanamkan dananya ke bank tersebut dan kepercayaan 

masyarakat juga akan meningkat. Kinerja yang dinilai baik hanya dapat dicapai 

apabila sumber daya yang dikuasai perusahaan dikelola dengan efektif dan efisien. 

Kinerja suatu bank dapat diukur melalui rasio-rasio tingkat kesehatan bank yang 

dijelaskan dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 

Januari 2011.  

Berkaitan dengan penilain tingkat kesehatan perbankan dengan RBBR 

(Risk-based Bank Rating) yang didalamnya mencakup penilain tentang profil 

risiko (risiko likuiditas, risiko kredit, risiko pasar,  risiko oprasional, risiko 

hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi), Good Corporate 

Governance (GCG), profitabilitas, capital. Pada penelitian ini yang akan menjadi 

fokus pembahasaan dalam profil risiko adalah risiko kredit yang diukur 

menggunakan rasio NPL (Non Performing Loan), risiko likuiditas diukur 

menggunakan rasio LDR (Loan to Deposit Ratio), dan risiko operasional diukur 

menggunakan rasio BOPO. Alasannya pertama, risiko kredit sebagai penyokong 

kestabilan keuangan bank yang bergantung dari kinerja pihak lawan. Risiko 

likuiditas berkaitan dengan strategi penyaluran kredit dan melihat seberapa besar 

kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban likuiditasnya. Risiko operasi 

berperan penting untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahan 

menutupi biaya operasinya dengan pendapatan operasi yang diperoleh. Untuk 

penilaian profitabilitas menggunakan rasio NIM (Net Interest Margin) dan 

penilaian permodalan menggunakan rasio CAR (Capital Adequacy Ratio). 
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Terdapat beberapa penelitian yang meneliti tentang rasio-rasio tingkat 

kesehatan bank dengan RBBR yang dihubungkan dengan kinerja keuangan 

diantaranya adalah penelitian Rahmi (2014) menjelaskan bahwa NPL dan LDR 

tidak memiliki pengaruh terhadap ROA, sedangkan NIM berpengaruh positif 

terhadap ROA. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahardian (2008) 

yang hasilnya adalah NPL berpengaruh negatif terhadap ROA namun LDR, NIM, 

CAR berpengaruh positif terhadap ROA. Karena adanya perbedaan hasil 

penelitian dari beberapa peneliti diatas maka peneliti berkeingan untuk meneliti 

kembali tentang rasio-rasio tingkat kesehatan bank yang dihubungkan dengan 

kinerja keuangan dengan objek perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun yang berbeda dari peneliti sebelumnya yaitu tahun 2014-2015. 

Berdasarakan uraian latar belakang diatas maka peneliti merumuskan 

sebuah judul “PENGARUH RASIO TINGKAT KESEHATAN BANK 

TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN (Studi Empiris pada 

Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2015). 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah profil risiko berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan? 

3. Apakah capital (permodalan) berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

perbankan? 

C. Batasan Masalah 

1. Penelitian ini hanya menggunakan  risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko 

operasi sebagai proksi profil resiko. 
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2. Penelitian ini hanya fokus pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2014-2015. 

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Membuktikan secara empiris pengaruh profil risiko terhadap kinerja 

keuangan perbankan. 

b. Membuktikan secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap kinerja 

keuangan perbankan. 

c. Membuktikan secara empiris pengaruh capital (permodalan) terhadap 

kinerja keuangan perbankan. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi untuk 

penelitian selanjutnya yang membahas mengenai pengaruh rasio tingkat 

kesehatan bank terhadap kinerja keuangan perbankan. 

b. Manfaat praktis. 

1) Bagi perbankan, dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang 

pentingnya pengukuran tingkat kesehatan bank berdasarkan RBBR 

(Risk Based Bank Rating). 

2) Bagi investor, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan 

pengambilan keputusan tentang investasi yang akan dilakukan dengan 

memperhatikan tingkat kesehatan bank. 

 


