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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Bank merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan 

(financial intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki dana (surplus unit) 

dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (defisit unit) serta sebagai 

lembaga yang berfungsi memperlancar aliran lalu lintas pembayaran. Bank 

juga mempunyai peran sebagai pelaksanaan kebijakan moneter dan 

pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang 

sehat, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan (Booklet Perbankan 

Indonesia,2009 dalam Arimi,2012:18).  

Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat 

dan menyalurkannya kembali dalam berbagai alternatif 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, 2005:139). 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan, 

perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut mengenai bank, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan 

kegiatan usahanya. Sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 
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masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian tersebut dapat 

dijelaskan bahwa bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 

keuangan, aktivitasnya pasti berhubungan dengan masalah keuangan.  

Kondisi dunia perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan 

dari waktu ke waktu. Perubahan ini selain disebabkan oleh perkembangan di 

luar dunia bank, seperti sektor riil dalam perekonomian, politik, sosial, 

hukum, pertahanan dan keamanan. Ketika berbagai macam deregulasi mulai 

dilakukan oleh pemerintah. Deregulasi dan penerapan kebijakan yang terkait 

dengan sektor moneter dan riil telah menyebabkan sektor perbankan 

mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerja ekonomi makro di 

Indonesia. Menurut Adyani (2011), kinerja keuangan bank merupakan 

gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup 

aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Kepercayaan dan 

loyalitas pemilik dana terhadap bank merupakan faktor yang sangat membantu 

dan mempermudah pihak manajemen bank untuk menyusun strategi bisnis 

yang baik. Sebaliknya para pemilik dana yang kurang menaruh kepercayaan 

kepada bank yang bersangkutan maka loyalitasnya pun sangat tipis, hal ini 

sangat tidak menguntungkan bagi bank yang bersangkutan karena para 

pemilik dana sewaktu-waktu dapat menarik dananya dan memindahkannya ke 

bank lain.  

Setiap perusahaan, baik bank maupun non bank pada suatu waktu (periode 

tertentu) akan melaporkan semua kegiatan keuangannya. Laporan keuangan 
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ini bertujuan untuk memberikan informasi keuangan, baik kepada pemilik, 

manajemen, ataupun pihak luar yang berkepentingan terhadap laporan 

tersebut. Laporan keuangan bank menunjukan kondisi bank secara 

keseluruhan. Dari laporan ini yang akan terbaca bagaimana kondisi bank 

sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. Laporan ini 

juga menunjukan kinerja manajemen bank selama satu periode tertentu. 

Keuntungan membaca laporan keuangan ini pihak manajemen diharapkan 

dapat memperbaiki kelemahan yang ada serta mempertahankan kekuatan yang 

dimilikinya. 

Penilaian kinerja keuangan perbankan merupakan salah satu faktor yang 

penting bagi perbankan untuk melihat bagaimana bank tersebut dalam 

melakukan kinerjanya apakah sudah baik atau belum. Selain itu penilaian juga 

dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar profitabilitas atau 

keuntungan bank dengan membandingkan hasil laba pada tahun tertentu 

dengan laba tahun-tahun sebelum dan sesudahnya atau membandingkan 

kinerja perbankan yang satu dengan perbankan yang lainnya. Pada umumnya 

penilaian kinerja keuangan suatu bank bisa dilihat dari laporan keuangannya 

yang berasal dari perhitungan rasio keuangannya (Nugroho, 2011).  

Dalam laporan keuangan termuat informasi mengenai jumlah kekayaan 

(assets) dan jenis-jenis kekayaan yang dimiliki. Kemudian akan tergambar 

kewajiban jangka pendek atau jangka panjang serta ekuitas (modal sendiri) 

yang dimilikinya. Informasi seperti ini yang disebut dengan neraca.  
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Kuantitas bank yang banyak menciptakan persaingan yang semakin ketat 

dan kinerja bank yang menjadi rendah karena ketidakmampuannya bersaing di 

pasar, sehingga banyak bank yang sebenarnya kurang sehat atau bahkan tidak 

sehat secara financial. Sehat tidaknya suatu perusahaan atau perbankan, dapat 

dilihat dari kinerja keuangan terutama kinerja profitabilitasnya dalam suatu 

perusahaan perbankan tersebut (Prastiyaningtyas, 2010).  

Tingkat kinerja profitabilitas suatu perusahaan dapat dilihat dan diukur 

melalui laporan keuangan mengunakan cara menganalisis dan menghitung 

rasio dalam kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan adalah alat yang 

sangat penting untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan posisi 

keuangan perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai sehubungan dengan 

pemilihan strategi perusahan yang akan diterapkan. Dengan melakukan 

analisis laporan keuangan perusahaan, maka pimpinan perusahaan dapat 

mengetahui keadaan serta perkembangan financial perusahaan dengan hasil 

yang telah dicapai diwaktu lampau dan diwaktu yang sedang berjalan. 

Profitabilitas perbankan merupakan suatu kesanggupan atau kemampuan 

bank dalam memperoleh laba keuntungan bank. Menurut Kasmir (2008:196), 

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam mencari keuntungan. Problematika profitabilitas bagi bank merupakan 

masalah penting, karena profitabilitas bank menjadi sasaran utama yang harus 

dicapai sebab bank didirikan. Profitabilitas menjadi kunci utama pendukung 

keberlanjutan dan perkembangan bank bersangkutan. Profitabilitas yang 

diperoleh dari kegiatan perkreditan berupa selisih antara biaya dana dengan 

pendapatan bunga yang diterima dari para debitur.  
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Selain perbankan, perusahaan juga sangat memprioritaskan profitabilitas 

sebagai aspek penting dalam menjalankan kegiatan usahanya karena dapat 

digunakan sebagai tolak ukur kinerja perusahaan. Semakin tinggi tingkat 

profitabilitas, maka semakin baik kinerja perbankan atau perusahaan dan 

kelangsungan hidup perbankan atau perusahaan tersebut akan terjamin. 

Penyediaan profitabilitas sebagai indicator kinerja perusahaan merupakan 

prioritas utama dari pelaporan modern. Melihat dan memahami pentingnya 

profitabilitas perbankan dan perusahaan sebagai tujuan utama dari suatu 

perbankan atau perusahaan, maka harus benar-benar diperhatikan secara serius 

kinerja profitabilitas. 

Namun demikian, fungsi intermediasi masih terkendala akibat perubahan 

kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan (Laporan Tahunan Bank 

Indonesia, 2006). Rasio profitabilitas dapat diukur dengan return on assets 

(ROA), dan return on equity (ROE).Analisis ROA mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) 

yang dipunyai perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk 

mendanai aset tersebut. Sedangkan ROE mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba dengan menggunakan total asset yang danannya sebagian 

besar berasal dari dana simpanan masyarakat. Sehingga ROA lebih mewakili 

dalam mengukur tingkat profitabilitas perbankan(Dendawijaya, 2009:119). 

Tabel 1.1 di bawah ini merupakan perhitungan rata-rata ROA, CAR, NPL, 

LDR, dan pada 4 bank milik Pemerintah yang go public dari tahun 2012 

sampai dengan tahun 2016. 
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Tabel 1.1 

Data Perkembangan Rata-rata rasio ROA, CAR, NPL, LDR 

Perbankan milik pemerintah tahun 2012 – 2016 

RATA -RATA RASIO (%) 

NO Tahun ROA  CAR  NPL  LDR 

1 2012 3.2950 16.5931 2.7938 86.0150 

2 2013 3.3156 16.3956 2.6344 90.5875 

3 2014 3.2288 16.3888 2.5831 91.0419 
Sumber : Laporan Publikasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan 

Dari tabel 1.1, melalui perhitungan rasio Return On Assset (ROA) pada 

tahun 2012 menunjukkan nilai rata-raata sebesar 3,2950% dan tahun 2013 

sebesar 3,3156% hal ini menunjukkan peningkatan rata-rata nilai ROA. Pada 

tahun 2014 rata-rata nilai ROA mengalami penurunan menjadi 3,2288%. Dari 

hasil kajian nilai rata-rata ROA dari tahun ke tahun yaitu tahun 2012 sampai 

dengan tahun 2014 menunjukkan kenaikan dan penurunan. 

Rasio keuangan CAR menunjukkan nilai rata-rata pada tahun 2012 sebesar 

16.5931%. Pada tahun 2013 menunjukkan penurunan dengan nilai raata-rata 

CAR sebesar 16.3956%. Sama halnya dengan tahun 2014 juga menunjukkan 

penurunan sebesar 16.3888%. Jika dilihat dari tingkat konsistensi, data rata-

rata rasio ROA dan CAR menunjukkkan data tidak konsisten. Hal itu 

ditunjukkan oleh rata-rata rasio ROA pada tahun 2012 sampai dengan tahun 

2013 mengalami kenaikkan, akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 

2014, sedangkan rasio rata-rata CAR pada tahun 2012 sampai dengan tahun 

2014 mengalami penurunan bertahap.  

Rasio keuangan NPL menunjukkan nilai rata-rata pada tahun 2012 sebesar 

2.7938%. Pada tahun 2013 menunjukkan penurunan dengan nilai raata-rata 

NPL sebesar 2.6344%. Sama halnya dengan tahun 2014 menunjukkan 

penurunan sebesar 2.5831%. 
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Dilihat berdasarkan tingkat konsistensi data, nilai rata-rata ROA dan NPL 

menunjukkan konsistensi. Karena nilai rata-rata ROA menunjukkan dari tahun 

2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami penurunan bertahap. Sedangkan 

nilai rata-rata NPL menunjukkan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 

juga mengalami penurunan bertahap. 

Rasio keuangan LDR pada tahun 2012 yaitu sebesar 86.0150% dan tahun 

2013 yaitu sebesar 90.5875%, maka rata-rata LDR tahun 2012 menuju ke 

tahun 2013 menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2014 

rata-rata LDR mengalami kenaikan dengan nilai rata-rata LDR sebesar 

91.0419%. dapat disimpulkan niali rata-rata LDR tertinggi ditunjukkan pada 

tahun 2014 sebesar 91.0419%. 

Dilihat dari tingkat konsistensi data rata-rata rasio LDR dan ROA 

menunjukkan data tidak konsisten. Hal itu ditunjukkan oleh rasio rata-rata 

LDR pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami kenaikan 

bertahap, sedangkan rasio rata-raata ROA pada tahun 2012 sampai dengan 

tahun 2014 mengalami penurunan bertahap. 

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan dalam penelitian ini adanya 

faktor yang berbeda dalam mempengaruhi Return On Asset (ROA), serta dari 

data empiris terjadi beberapa penurunan ROA yang tidak sesuai standart. 

Keadaan dan kondisi inilah menarik untuk diteliti dan diinformasikan sebagai 

bahan referensi dan penambah wawasan dalam mengetahui seberapa besar 

pengaruh rasio keuangan pada tingkat profitabilitas perbankan di Indonesia. 

Penelitian yang tepat dalam hal ini adalah penelitian terhadap profitabilitas 



8 

 

 

perbankan khususnya pada Bank milik Pemerintah dari tahun 2012 sampai 

dengan tahun 2016 dengan menganalisis kinerja keuangannya untuk 

mengetahui seberapa besar tingkat profitabilitas di masa lampau, masa sedang 

berjalan dan masa yang akan datang.  

Bank Persero BUMN merupakan bank umum yang terdiri dari PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, 

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan PT. Bank Mandiri (Persero) 

Tbk. Bank-bank pemerintah Indonesia menarik untuk diteliti karena terdapat 

banyak faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memilih 

mengambil keputusan  di bank-bank pemerintah. Di antaranya adalah faktor 

kepercayaan masyarakat, dimana masyarakat lebih percaya untuk menabung 

di bank-bank pemerintah karena dana yang disimpan aman dan dijamin oleh 

Negara. Selain itu bank-bank pemerintah dapat memberikan sumbangan pada 

perekonomian nasional yang selanjutnya dipergunakan untuk memajukan dan 

mengembangkan perekonomian Negara. Bank milik pemerintah ini juga lebih 

solid dalam menghadapi krisis. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi profitabilitas perbankan go public BUMN sehingga perlu 

dilakukan pengujian yang lebih mendalam. Maka dapat di rumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 
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1. Apakah rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap 

profitabilitas bank milik pemerintah yang go public tahun 2012-2016? 

2. Apakah rasio Non Performing Loan (NPL) berpengaruh terhadap 

profitabilitas bank milik pemerintah yang go public tahun 2012-2016? 

3. Apakah rasio Loan Deposit Ratio  (LDR) berpengaruh terhadap 

profitabilitas bank milik pemerintah yang go publik tahun 2012-2016? 

 

C. Tujuan dan Manfaat  Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a) Untuk menganalisis pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap 

profitabilitas bank milik pemerintah yang go public tahun 2012-2016? 

b) Untuk menganalisis pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap 

profitabilitas bank milik pemerintah yang go public tahun 2012-2016? 

c) Untuk menganalisis pengaruh Loan Deposit Ratio  (LDR) terhadap 

profitabilitas bank milik pemerintah yang go publik tahun 2012-2016? 

2.  Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, manfaat dari penelitian ini adalah: 

a) Bagi perbankan dapat digunakan sebagai informasi untuk pengambilan 

kebijakan financial guna meningkatkan kinerja perusahaannya sehingga 

dapat lebih miningkatkan nilai perusahaan di masa mendatang. 

b) Secara akademis manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi literatur dibidang keuangan dan perbankan. Selain itu 

diharapkan pula dapat memperkaya pengembangan ilmu dalam bidang 

keuangan dan perbankan. 
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c) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat

menambah referensi, informasi dan wawasan untuk penelitian lebih

lanjut atau sebagai bahan kepustakaan serta sumber pengetahuan.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian dapat memberikan pemahaman yang sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan menjadi terarah untuk menghindari kemungkinan 

pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan, maka perlu adanya 

batasan masalah sebagai berikut: 

1. Bank yang akan diteliti adalah Bank-bank Umum Milik Pemerintah yang

telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Peneliti  hanya berfokus pada profitabilitas yang diukur dengan return on

asset (ROA).

3. Peneliti hanya berfokus untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi

profitabilitas bank milik pemerintah menggunakan Capital Adequacy

Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Loan Deposit Ratio  (LDR).




