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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Dalam sistem perekonomian suatu negara, perusahaan perbankan 

merupakan salah satu sektor yang sangat penting sebagai penunjang 

perekonomian negara. Di Indonesia, perusahaan perbankan mempunyai tujuan 

untuk menunjang pembangunan dalam rangka meningkatkan pemerataan dan 

pertumbuhan ekonomi agar meningkatkan kesejahteraan rakyat bank. Peran 

industri perbankan dalam rangka menunjang perekonomian dapat dilakukan 

dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Salah satu 

lembaga keuangan yang sangat berperan aktif adalah bank.  

 Menurut (Rivai, 2012), Bank sebagai perantara dalam kegiatan ekonomi 

tidak lepas dari menghimpun dana dalam bentuk pinjaman atau kredit. Selain itu 

kegiatan bank lainnya yaitu memberikan jasa bank lainnya yang merupakan 

kegiatan pendukung menghimpun dan menyalurkan dana. Sebagai lembaga 

perantara keuangan perbankan harus meningkatkan kinerjanya sehingga kondisi 

bank dapat terjaga dan dipertahankan, baik buruknya keadaan suatu bank akan 

mempengaruhi tingkat kepercayaan pihak-pihak yang berhubungan dengan bank 

tersebut dan dengan kinerja bank yang baik dapat mempermudah mendapatkan 

kepercayaan dari para nasabah. Kepercayaan para nasabah merupakan faktor 

penting bagi perbankan sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang 

keuangan guna untuk mendukung dan memperlancar kegiatan yang dilakukannya.  
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 Menurut (Juniarti, 2013), Persaingan bisnis yang semakin ketat 

menyebabkan bank untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat menarik investor. 

Sebelum menginvestasikan danannya, investor membutuhkan informasi mengenai  

kinerja perusahaan. Laporan keuangan bank berguna untuk memberikan informasi 

yang dapat dipahami, jelas dan dapat dibandingkan dalam mengevaluasi posisi 

keuangan dan kinerja bank serta berguna dalam pengambilan keputusan. Bagi 

pihak bank sendiri dana merupakan persoalan yang paling penting, karena tanpa 

adanya dana bank tidak dapat bekerja atau berfungsi seperti selayaknya. 

 Ditinjau dari segi kepemilikan, bank dikelompokkan menjadi bank 

pemerintah dan bank swasta. Bank pemerintah mempunyai peran ganda yaitu 

keuntungan dan agen pembangunan negara. Oleh karena itu, bank pemerintah 

dituntut agar dapat mengelolah aset negara dengan baik. Bank Persero atau 

BUMN merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh 

pemerintah republik Indonesia. Menurut (Siamat, 2005), Bank BUMN (Bank 

Umum Milik Negara) merupakan bank yang seluruh modalnya berasal dari 

kekayaan Negara yang dipisahkan dan pendiriannya di bawah UU tersendiri, 

contoh: BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN. Bank BUMN, pada awalnya masing - 

masing didirikan dengan undang-undang tersendiri mengenai bidang tugas 

masing-masing bank. Dalam kegiatan operasionalnya, bank persero tetap tunduk 

dan patuh pada undang-undang tentang perbankan. Alasan dipilihnya Bank 

Umum Milik Negara karena merupakan bank yang mengelolah aset-aset negara, 

memiliki jaringan operasional terluas, memiliki aset yang sangat besar dan 

menguasai sebagaian besar pangsa pasar perbankan di Indonesia. 
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 Bank Umum Milik Pemerintah (BUMN) saat ini mulai mencapai prestasi 

yang gemilang dan menjadi pusat perhatian nasabah karena kinerja keuangannya 

yang baik. Bank BUMN merupakan bank yang paling berpengaruh dalam industri 

perbankan Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan prestasi yang didapatkan oleh 

keempat bank yang berstatus milik pemerintah tersebut mendapat predikat bank 

nomor satu, dua, empat dan enam dari total 118 bank di Indonesia yaitu Bank 

BRI, Mandiri, BNI dan BTN. Karena berposisi sebagai market leader dengan 

pangsa pasar yang besar, kinerja Bank BUMN sangat mempengaruhi kinerja 

perbankan nasional. Jika kinerja bank-bank BUMN bagus maka kinerja industri 

perbankan keseluruhan juga akan bagus. (bisniskeuangan.kompas.com) 

 Dari berbagai semua jenis bank umum, bank umum milik negara atau bank 

persero memiliki peranan penting dalam industri perbankan di Indonesia karena 

menurut data yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada 

desember 2016 bank persero memiliki aset yang sangat besar yaitu 2.666.516 

miliar rupiah. Jumlah aset bank persero tersebut berada diposisi kedua setelah 

bank swasta yang memiliki aset sebesar 2.745.922 miliar rupiah pada bulan dan 

tahun yang sama. Tetapi berdasarkan dengan jumlah bank yang beroperasi bank 

swasta memiliki banyak bank hal tersebut masih kalah banding dengan Bank 

BUMN yang berjumlah hanya 4 bank. Menurut (Firmansyah, 2013) Persaingan 

industri perbankan saat ini berlomba-lomba meningkatkan kepercayaan 

masyarakat, upaya yang dilakukan oleh bank untuk meningkatkan kepercayaan 

tersebut dengan cara meningkatkan suku bunga terutama deposito. Tujuannya 

untuk mendorong masyarakat agar menyimpan dananya pada bank.  
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 Kinerja keuangan bank yang baik dapat meningkatkan kemampuan bank 

dalam memperoleh laba usaha atau profitabilitas (Sudiyatno, 2010). Profitabilitas 

suatu perusahaan sangat penting karena semakin tinggi profitabilitas maka 

semakin baik juga kegiatan usaha bank tersebut. Baik tidaknya suatu perusahaan 

atau perbankan dapat dilihat dari kinerja keuangan terutama kinerja 

profitabilitasnya dalam suatu perusahaan perbankan tersebut.  

Tabel 1.1  

Rasio ROA Perbankan BUMN Maret 2012 – Desember 2016 (%) 

BANK TRIWULAN 
TAHUN 

2012 2013 2014 2015 2016 

BANK 

MANDIRI 

I 3,25 3,48 3,55 3,54 2,58 

II 3,35 3,47 3,48 3,21 2,15 

III 3,47 3,45 3,53 3,00 2,35 

IV 3,55 3,66 3,57 3,15 1,95 

BANK 

RAKYAT 

INDONESIA 

I 5,11 4,76 5,02 3,99 3,65 

II 4,62 4,87 4,89 3,91 3,68 

III 4,87 4,65 4,82 3,95 3,59 

IV 5,15 5,03 4,73 4,19 3,84 

BANK 

NEGARA 

INDONESIA 

I 2,76 3,26 3,28 3,55 3,03 

II 2,81 3,39 3,26 1,48 2,16 

III 2,81 3,32 3,32 2,45 2,15 

IV 2,92 3,36 3,49 2,64 2,69 

BANK 

TABUNGAN 

NEGARA 

I 1,99 1,60 1,39 1,53 1,56 

II 1,98 1,58 1,11 1,55 1,54 

III 2,01 1,63 1,02 1,50 1,59 

IV 1,94 1,79 1,14 1,61 1,76 

Sumber : Laporan Triwulan Perbankan yang sudah diolah tahun 2012-2016. 

 Bagi pihak bank nilai profitabilitas merupakan hal yang sangat penting dan 

perlu dipertimbangkan, suatu bank harus mengoptimalkan aset yang dimiliki 

sehingga dapat memperoleh keuntungan (Sukarno & Syaichu, 2006). Jika suatu 

perusahaan memiliki nilai profitabilitas yang tinggi, maka bank akan 

mempertimbangkan dana yang akan disalurkan kepada masyarakat. Dalam 

penelitian ini menggunakan Return On Asset (ROA) sebagai ukuran kinerja 

keuangan perbankan. ROA digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan 
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dalam menghasilkan pendapatan dengan memanfaatkan aset yang dimiliki. Alasan 

dipilihnya ROA adalah sebagai ukuran kinerja profitabilitas bank dan merupakan 

rasio antara laba sebelum pajak terhadap total aset. Rasio profitabilitas dapat 

disebut juga dengan rasio rentabilitas. Rasio ini bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan bank dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu. Semakin 

tinggi rasio profitabilitas yang dimiliki akan menggambarkan bank tersebut 

berhasil meningkatkan pendapatan dan meminimalkan biaya operasional yang 

dikeluarkan. Analisis profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu 

perusahaan atau disebut juga profit motif. 

 Menurut (Thomson, 1991), Untuk mengukur kinerja suatu bank terdapat 

banyak variasi indeks salah satunya adalah menggunakan indikator rasio 

keuangan. Rasio yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan bank yaitu 

rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio rentabilitas. Kinerja suatu perusahaan 

dapat dinilai dengan menggunakan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, 

laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Perhitungan rasio keuangan 

didasarkan pada laporan keuangan. Analisis terhadap rasio keuangan dapat 

digunakan untuk menilai kondisi keuangan bank pada masa yang akan datang. 

Rasio likuiditas atau Loan to Deposite Ratio (LDR) menilai kemampuan bank 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Salah satu penilaian likuiditas bank 

adalah dengan menggunakan LDR. Menurut Surat Edaran BI No.3/30/DPNP 

tanggal 14 Desember 2001, LDR diukur dari perbandingan antara seluruh jumlah 

kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga. 
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Tabel 1.2  

Rasio LDR Perbankan BUMN Maret 2012 – Desember 2016 (%) 

BANK TRIWULAN 
TAHUN 

2012 2013 2014 2015 2016 

BANK 

MANDIRI 

I 78,97 80,95 86,61 83,80 86,72 

II 81,42 82,75 85,40 82,97 87,19 

III 82,23 85,65 84,34 84,27 89,90 

IV 77,66 82,97 82,02 87,05 85,86 

BANK 

RAKYAT 

INDONESIA 

I 84,03 89,62 92,01 80,47 88,81 

II 82,13 89,25 94,00 87,87 90,03 

III 85,23 90,88 85,29 84,89 90,68 

IV 79,85 88,54 81,68 86,88 87,77 

BANK 

NEGARA 

INDONESIA 

I 74,36 82,57 88,39 87,76 87,97 

II 73,61 84,00 80,28 87,63 91,40 

III 76,82 84,69 85,74 87,67 92,85 

IV 77,52 85,30 87,81 87,77 90,41 

BANK 

TABUNGAN 

NEGARA 

I 102,77 98,19 100,53 109,71 108,98 

II 108,30 110,58 105,17 109,94 110,97 

III 110,44 109,04 108,54 105,71 104,30 

IV 100,90 104,42 108,86 108,78 102,66 

Sumber : Laporan Triwulan Perbankan yang sudah diolah tahun 2012-2016. 

 Likuiditas merupakan istilah yang digunakan untuk mengetahui persediaan 

uang tunai dan aset dimiliki bank selain itu berfungsi sebagai indikator penting 

pengukuran kinerja bank. Rasio ukuran untuk menghitung likuiditas bank adalah 

Loan to Deposite Ratio (LDR) merupakan rasio antara total jumlah kredit yang 

diberikan dengan dana yang didapat oleh bank. LDR menilai seberapa jauh bank 

mampu dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan yang 

mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Menurut 

(Kasmir, 2012) Semakin tinggi LDR maka laba bank semakin meningkat, apabila 

laba bank meningkat maka likuiditas bank juga akan meningkat. Dengan begitu 

besar kecilnya rasio LDR suatu bank akan mempengaruhi kinerja bank tersebut. 

 Rasio solvabilitas atau Capital Adequacy Ratio (CAR) untuk mengukur 

kemampuan permodalan dalam menutupi kerugian. Sebagaimana diatur dalam 

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.26/20/KEP/DIR tentang kewajiban 
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penyediaan modal minimum (CAR). Penilaian tersebut didasarkan pada CAR 

yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

Tabel 1.3  

Rasio CAR Perbankan BUMN Maret 2012 – Desember 2016  (%) 

BANK TRIWULAN 
TAHUN 

2012 2013 2014 2015 2016 

BANK 

MANDIRI 

I 17,54 17,04 16,15 17,87 18,48 

II 16,15 15,55 16,04 17,63 21,78 

III 16,08 15,14 16,47 17,81 22,63 

IV 15,48 14,93 16,60 18,60 21,36 

BANK 

RAKYAT 

INDONESIA 

I 17,36 17,91 18,18 20,08 19,49 

II 16,00 17,36 18,10 20,41 22,10 

III 15,95 17,13 18,57 20,59 21,88 

IV 16,95 16,99 18,31 20,59 22,91 

BANK 

NEGARA 

INDONESIA 

I 18,11 17,82 15,57 17,83 19,87 

II 16,76 16,27 15,95 17,11 19,30 

III 17,05 15,67 16,23 17,43 18,39 

IV 16,67 15,09 16,22 19,49 19,36 

BANK 

TABUNGAN 

NEGARA 

I 16,89 17,40 15,74 15,05 16,50 

II 15,59 16,36 15,03 14,78 22,07 

III 15,22 16,05 14,33 15,78 20,60 

IV 17,69 15,62 14,64 16,97 20,34 

Sumber : Laporan Triwulan Perbankan yang sudah diolah tahun 2012-2016. 

 Menurut (Zimmerman, 1996), Besarnya modal suatu bank dapat 

mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. Penetapan 

Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagai variabel yang mempengaruhi 

profitabilitas didasarkan hubungannya dengan tingkat risiko bank. Rasio 

solvabilitas atau CAR yang tinggi dapat melindungi nasabah sehingga dapat 

meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank. Dan rasio rentabilitas atau 

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) digunakan untuk 

mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan 

operasinya. 
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Tabel 1.4  

Rasio BOPO Perbankan BUMN Maret 2012 - Desember 2016 (%) 

BANK TRIWULAN 
TAHUN 

2012 2013 2014 2015 2016 

BANK 

MANDIRI 

I 65,81 62,17 63,58 65,02 75,22 

II 64,60 62,32 64,77 67,75 78,56 

III 63,55 63,00 64,95 70,26 77,13 

IV 63,93 62,41 64,98 69,67 80,94 

BANK 

RAKYAT 

INDONESIA 

I 61,31 60,46 62,96 68,04 72,10 

II 61,81 60,91 63,77 69,26 72,40 

III 61,76 61,54 66,01 69,40 72,41 

IV 60,58 59,93 65,42 67,96 68,93 

BANK 

NEGARA 

INDONESIA 

I 72,56 67,43 69,19 70,55 68,60 

II 72,13 66,96 68,57 87,41 78,06 

III 71,98 66,82 70,63 78,59 74,61 

IV 70,99 67,09 68,02 75,48 73,59 

BANK 

TABUNGAN 

NEGARA 

I 81,18 83,17 86,55 85,53 84,59 

II 80,54 83,31 89,17 85,40 84,72 

III 80,26 83,29 89,91 85,84 83,98 

IV 82,19 80,74 88,97 84,83 82,48 

Sumber : Laporan Triwulan Perbankan yang sudah diolah tahun 2012-2016. 

 Menurut (Siamat, 2005), Perbandingan antara biaya operasional dengan 

pendapatan operasional (BOPO) dalam mengukur tingkat efisiensi dan 

kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. BOPO dapat digunakan 

untuk mengetahui apakah manajemen bank telah menggunakan semua faktor 

produksinya secara efektif dan efisien. Rasio ini merupakan perbandingan antara 

total biaya operasi dengan total pendapatan operasi.  

 Alasan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-

variabel yang berhubungan dengan kinerja keuangan perbankan. Selain itu 

terdapat beberapa hasil perbedaan yang terjadi diantara penelitian terdahulu 

sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan menguji 

kebenarannya. Jika melihat dari peningkatan kinerja keuangan bank dalam 5 tahun 

terakhir yang diikuti oleh meningkatnya profitabilitas bank yang diukur 

menggunakan Capital Adequacy Ratio (CAR), serta peningkatan jumlah kredit 
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yang disalurkan dan penekanan pada efisiensi operasional mengakibatkan 

meningkatnya profitabilitas pada Bank Umum Milik Negara. Berdasarkan uraian 

yang dikemukakan di atas maka, diambil judul “Pengaruh Kinerja Keuangan 

Terhadap Profitabilitas Bank Umum Milik Negara (BUMN) di Indonesia”. 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu :  

1. Apakah Loan to Deposite Ratio (LDR) berpengaruh terhadap Profitabilitas 

Bank Umum Milik Negara di Indonesia tahun 2012-2016 ? 

2. Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap Profitabilitas 

Bank Umum Milik Negara di Indonesia tahun 2012-2016 ? 

3. Apakah Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Milik Negara di Indonesia 

tahun 2012-2016 ? 

C. Batasan Masalah 

 Penelitian ini membahas tentang kinerja keuangan bank yang diukur 

menggunakan Loan to Deposite Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), 

dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) saja. 

Profitabilitas bank diukur dengan Return On Asset (ROA). Tahun penelitian yaitu 

kurun waktu 5 tahun secara triwulan mulai tahun 2012-2016. 
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D. Tujuan dan Manfaat

1) Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh Loan to Deposite Ratio

(LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas yang diukur dengan 

Return On Asset (ROA) Bank Umum Milik Negara di Indonesia pada 2012-2016. 

2) Manfaat Penelitian

a. Bagi pihak Bank BUMN sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja bank

BUMN yang bersangkutan dapat lebih meningkatkan nilai perusahaan dan

mengetahui perkembangan penyaluran kredit di masa sekarang dan prospek

kedepan supaya bank dapat meningkatkan penyaluran kredit.

b. Bagi Masyarakat Umum hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan

referensi masyarakat mengenai penyaluran kredit pada perbankan.


