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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Informasi tentang posisi keuangan perusahaan, kinerja perusahaan, 

aliran kas perusahaan, dan informasi lain yang berkaitan dengan laporan 

keuangan dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Untuk 

memahami informasi tentang laporan keuangan, analisis laporan keuangan 

sangat dibutuhkan (Gibson dan Boyer, 1980). Analisis  laporan keuangan 

meliputi perhitungan dan interpretasi rasio keuangan. 

Analisis laporan keuangan dapat membantu para pelaku bisnis, baik 

pemerintah dan para pemakai laporan keuangan lainnya dalam menilai kondisi 

keuangan suatu perusahaan tidak terkecuali perusahaan perbankan.  Untuk 

menilai kinerja keuangan perbankan umumnya digunakan lima aspek 

penilaian yaitu CAMEL (Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity). 

Aspek capital meliputi CAR, aspek assets meliputi NPL, aspek earning 

meliputi NIM, dan BO/PO, sedangkan aspek liquidity meliputi LDR dan 

GWM. Empat dari lima aspek tersebut  masing-masing capital, assets, 

management, earning, liquidity  dinilai dengan menggunakan rasio keuangan.  

Hal ini menunjukkan bahwa rasio keuangan bermanfaat dalam menilai kondisi 

keuangan perusahaan perbankan. Penelitian rasio keuangan baik secara 

individu maupun secara construct untuk menilai kinerja dan pengujian 

kekuatan hubungan rasio  keuangan dengan kinerja keuangan perbankan, 

menurut pengamatan peneliti jarang dilakukan. Hal ini didasari oleh beberapa  
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alasan antara lain keuangan perusahaan perbankan sedikit berbeda dengan 

rasio keuangan-keuangan sejenis perusahaan lainnya. Hal ini ditunjukan oleh 

dalam Standar Akuntansi Keuangan Perbankan yang diatur khusus dalam 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 (IAI, 1995).  

Kinerja keuangan perbankan tahun 2010 boleh jadi merupakan kinerja  

terbaik  setelah krisis perbankan, dilihat dari laporan keuangan yang 

dikeluarkan oleh perusahaan perbankan.  Banyak perusahaan perbankan yang 

semula  terpuruk dalam tahun 2010 telah menunjukkan perbaikan, yang 

ditandai dengan perbaikan pada non performing  loans (NPL), capital 

adequeacy ratio (CAR), dan net interest margin (NIM). 

Laporan keuangan perbankan tahun 2010 yang menjadi latar belakang 

penelitian antara lain: pertama, tahun 2010 seluruh bank JATENG selesai 

direkapitulasi; kedua, sektor dunia usaha belum dapat dikatakan pulih 

sehingga perusahaan perbankan masih  dihadapkan pada disintermediasi; 

ketiga, sumber pendapatan perusahaan perbankan masih  tergantung pada surat 

berharga dan sebagian bersumber dari obligasi, keempat, bank-bank JATENG 

makin dipercaya  masyarakat dalam bentuk peningkatan dana pihak ketiga 

sehingga terdapat idle money; kelima, restrukturisasi perusahaan dan kredit 

yang ditangani BPPN  (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) masih  belum 

berjalan sesuai harapan perusahaan perbankan dan dunia usaha; keenam, 

faktor ketidakstabilan situasi dalam negari memberikan aroma yang kurang 

baik terhadap iklim perbankan (Info Bank, 2011). 
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B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah rasio keuangan capital, assets, earning , dan liquidity  mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja  keuangan perbankan secara parsial? 

2. Apakah rasio keuangan capital, assets, earning , dan liquidity  mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja  keuangan perbankan secara bersama-sama? 

 
C. Batasan Masalah 

1. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio 

CAMEL. 

2. Dalam penelitian ini tidak membahas mengenai faktor  manajemen dan 

faktor  yang bersifat teknis, sosial, ekonomi yang mendasari kinerja  

perbankan karena sulitnya mencari data yang relevan mengenai hal yang 

diteliti. 

 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel capital, assets, earning , dan liquidity  

terhadap kinerja perbankan secara parsial. 

2. Untuk mengetahui pengaruh variabel capital, assets, earning , dan liquidity  

terhadap kinerja perbankan secara bersama-sama. 

 
E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Adapun sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan skripsi.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi pengertian dan tujuan laporan keuangan pengertian, 

pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan, 

analisis rasio keuangan bank, jenis rasio keuangan bank, penilaian 

kesehatan bank JATENG menurut metode camel, penelitian 

terdahulu, serta hipotesis penelitian.  

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Bab ini meliputi populasi dan sampel, data dan sumber data, 

variabel penelitian dan pengukuran variabel, serta analisis data.  

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi OLS (Ordinary Leaset square) dengan menggunakan 

analisis regresi berganda serta dengan pengujian koefisien 

determinasi R² (Pengujian Goodness of Fit), uji F, dan pengujian 

validitas koefissien (uji t) dan LPM.  

BAB V : PENUTUP  

 Bab ini berisi kesimpulan penelitian dan saran yang ditujukan 

kepada berbagai pihak yang merupakan hasil dari penelitian yang 

dilakukan sehingga dapat berguna untuk kegiatan lebih lanjut. Juga 

berisi keterbatasan atau masalah yang dihadapi selama penelitia n. 


