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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan kembali dalam berbagai alternatif investasi. 

Sehubungan dengan fungsi penghimpunan dana ini, bank sering pula disebut 

lembaga kepercayaan. Sejalan dengan karakteristik uasahanya tersebut, maka 

bank merupakan suatu segmen usaha yang kegiatannya banyak diatur oleh 

pemerintah (Siamat, 2005:275). 

Menurut undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, 

perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang 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 menyalurkan kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian tersebut dapat 

dijelaskan bahwa bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 

keuangan, dan aktifitasnya pasti berhubungan dengan masalah keuangan. 

Krisis moneter yang berkepanjangan selama beberapa tahun ini telah 

berubah menjadi krisis ekonomi, yakni terpuruknya kegiatan ekonomi 

karena semakin  banyaknya  perusahaan yang tutup, perbankan yang 

dilikuidasi dan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang menganggur, 
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mengingatkan bahwa betapa besar dampak ekonomi yang akan ditimbulkan 

apabila terjadi kegagalan  usaha perbankan. Untuk itu perlu dilakukan 

serangkaian analisis yang sedemikian rupa sehingga kemungkinan kesulitan 

keuangan dan bahkan kegagalan usaha perbankan dapat dideteksi sedini 

mungkin. 

Rendahnya kualitas perbankan antara lain tercermin dari lemahnya 

kondisi internal sektor perbankan, lemahnya manajemen bank, moral 

Sumber Daya  Manusia  (SDM),  serta  belum  efektifnya  pengawasan  yang  

dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Kuantitas bank yang banyak 

menciptakan persaingan yang semakin ketat dan kinerja bank yang menjadi 

rendah karena ketidakmampuan  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. 

Dalam industri perbankan resiko kegagalan yang terjadi biasanya 

disebabkan oleh kegagalan dalam menangani portofolio kredit ataupun 

kesalahan manajemen perusahaan yang berakibat pada kesulitan keuangan 

banhkan kegagalan usaha perbankan, sehingga pada akhirnya dapat 

merugikan kegiatan perekonomian nasional dan merugikan masyarakat selaku 

pemilik dana. 

Tingkat kinerja profitabilitas suatu perusahaan dapat dilihat dan 

diukur melalui laporan keuangan dengan cara menganalisis dan menghitung 
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rasio-rasio dalam kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan 

alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan 

posisi keuangan perusahaan serta hasil-hasil yang akan ditetapkan. 

Dengan melakukan analisis laporan keuangan perusahaan, maka 

pimpinan perusahaan dapat mengetahui keadaan serta perkembangan 

financial perusahaan dengan hasil-hasil yang telah di capai di waktu lampau 

dan waktu yang sedang berjalan. 

Melakukan analisis keuangan di waktu lampau maka dapat di ketahui 

kelemahan-kelemahan perusahaan serta hasil-hasil yang dianggap cukup baik 

dan mengetahui potensi kegagalan suatu perusahaan tersebut. Dengan 

diketahuinya kemungkinan kesulitan keuangan yang akan terjadi sedini 

mungkin maka pihak-pihak manajemen dapat melakukan antisipasi dengan 

mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan agar dapat mengatasinya. 

Kegiatan analisis laporan keuangan meliputi perhitungan dan 

interprestasi rasio keuangan yang memberikan informasi secara terinci 

terhadap hasil interpretasi mengenai prestasi yang dicapai perusahaan, serta 

masalah yang mungkin terjadi dalam perusahaan. Analisis rasio keuangan 

dapat membantu para pelaku bisnis, baik pemerintah dan para pemakai 

laporan keuangan lainnya dalam menilai kondisi perusahaan tidak terkecuali 

perusahaan perbankan. 

Kondisi perbankan inilah yang menarik untuk diteliti. Untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh rasio keuangan pada tingkat 

profitabilitas perbankan di indonesia, maka dalam penelitian ini mengambil 
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kasus pada bank go-public dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dengan 

menganilisis kinerja keuangannya untuk mengetahui seberapa besar tingkat 

profitabilitas di masa yang akan datang. Tingkat profitabilitas ini dapat diukur 

dengan menggunakan rasio keuangan Return On Asset (ROA) karena ROA 

lebih memfokuskan pada kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning 

dalam operasi perusahaan secara keseluruhan. 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengukuran kinerja 

perbankan dengan menggunakan rasio keuangan untuk menilai profitabilitas 

perbankan antara lain: Hasil penelitian Werdaningtyas (2002) menunjukkan 

Variabel bebas yang signifikan positif berpengaruh terhadap profitabilitas 

adalah  Capital Adequacy Ratio (CAR). Variabel bebas yang signifikan 

negatif adalah  Loan Deposite Ratio (LDR). Sedangkan variabel yang tidak 

signifikan berpengaruh terhadap profitabilitas adalah pangsa asset, pangsa 

dana, dan pangsa kredit. Sedangkan hasil penelitian Mawardi (2005) 

menujukkan Non Perfoming Loan (NPL), Biaya Operasional Pendapatan 

Operasi (BOPO) mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap kinerja 

profitabilitas perbankan (ROA). Sedangkan Net Interst Margin (NIM) 

mempunyai pengaruh signifikan positif. Rasio CAR mempunyai pengaruh 

yang tidak signifikan. Hasil penelitian Yuliani (2007) menunjukkan variabel 

BOPO berpengaruh signifikan negatif, sedangkan CAR berpengaruh 

signifikan positif terhadap kinerja Profitabilitas Perbankan. Variabel LDR 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja profitabilitas perbankan. Wisnu 

Mawardi (2005) tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 
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keuangan Bank Umum di Indonesia. Rasio-rasio yang digunakan  pada  

variabel  bebas  adalah  CAR,  NPL,  NIM,  BOPO.  Didalam penelitian  ini,  

peneliti  menggunakan  alat  analisis  regresi  linier  berganda. 

Hasil  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  NPL,  BOPO  mempunyai  

pengaruh signifikan  negatif.  Sedangkan  NIM  mempunyai  pengaruh  

signifikan  positif. Rasio CAR mempunyai pengaruh yang tidak signifikan. 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah kinerja profitabilitas perbankan 

(ROA).  

Dari beberapa penelitin terdahulu terdapat research gap.  Research 

gap adalah hasil penelitian yang membedakan dengan penelitian yang lain. 

1. Penelitian  Hesti  (2002)  dan  Yuliani  (2007)  menunjukkan  bahwa 

CAR berpengaruh signifika positif terhadap ROA ,sedangkan   penelitian 

Wisnu Mawardi (2005) CAR berpengaruh positif dan tidak signifikan. 

2. Penelitian Hesti (2002) menunjukkan bahwa LDR berpengaruh 

signifikan negatif terhadap   ROA, sedangkan   penelitian   Yuliani   

(2007)   LDR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA.  

Berdasarkan  uraian  diatas,  penelitian  ini  ingin  mengetahui  

seberapa besar profitabilitas perbankan pada bank go public di Indonesia  

yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan bank selama periode 

tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul penelitian ini adalah “ 

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan 

Yang GO PUBLIC Di BEI (Studi Pada Bank Umum Go-Public Di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2009-2012)”.  

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Adanya perbedaan antar variabel yang berpengaruh terhadap 

Profitabilitas dan  terdapat  perbedaan  hasil  penelitian  terkait  dengan  

faktor-faktor  rasio keuangan  yang  mempengaruhi  profitabilitas  yang  

terdaftar  di  BEI,  maka berdasarkan research problem yang telah dipaparkan 

diperlukan penelitian lebih  lanjut  terhadap  rasio  keuangan  dan  dapat  

dirumuskan  research question sebagai berikut: 

1. Bagaimana  pengaruh  Capital Adequacy Ratio  (CAR)  terhadap 

profitabilitas perbankan go public di Indonesia? 

2. Bagaimana  pengaruh Non Performing Loan (NPL)  terhadap 

profitabilitas perbankan go public di Indonesia? 

3. Bagaimana pengaruh Loan Deposit Ratio (LDR) terhadap profitabilitas 

perbankan go public di Indonesia? 

4. Bagaimana pengaruh Biaya Operasi Pendapatan Operasi (BOPO)  

terhadap profitabilitas perbankan go public di Indonesia? 

5. Bagaimana pengaruh Net Interest Margin (NIM) terhadap profitabilitas 

perbankan go public di Indonesia? 
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6. Bagaimana pengaruh CAR, NPL, LDR, BOPO, dan NIM secara simultan 

terhadap profitabilitas perbankan yang go public? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, maka penelitian ini 

bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis  pengaruh  CAR  terhadap  profitabilitas perbankan  

yang  go  public  di  Indonesia. 

2. Untuk menganalisis pengaruh NPL terhadap profitabilitas perbankan  

yang  go  public  di  Indonesia. 

3. Untuk  menganalisis  pengaruh  LDR  terhadap  profitabilitas perbankan  

yang  go  public  di  Indonesia. 

4. Untuk menganalisis pengaruh BOPO terhadap profitabilitas perbankan  

yang  go  public  di  Indonesia. 

5. Untuk  menganalisis  pengaruh  NIM  terhadap  profitabilitas perbankan  

yang  go  public  di  Indonesia. 

6. Untuk  menganalisis  pengaruh  CAR,  NPL,  LDR,  BOPO dan NIM 

secara simultan terhadap profitabilitas pada bank go public di Indonesia. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 
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Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan kebijakan perusahaan khususnya kinerja 

profitabilitas bagi bank. 

b. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber 

informasi untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan  keputusan  

investasi  saham  perbankan  di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah 

perpustakaan dengan tambahan referensi dengan masalah yang sama bagi 

penelitian selanjutnya. 

 

E. SISTEMATIKA PENELITIAN 

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang disusun secara 

berurutan yang  terdiri  dari  beberapa  bab yaitu  :  Bab  I  Pendahuluan,  Bab  

II  Telaah Pustaka,  Bab  III  Metode  Penelitian,  Bab  IV  Hasil  Pembahasan,  

dan  Bab  V Penutup. Untuk masing-masing isi dari setiap bagian adalah 

sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan tentang latar belakang  masalah yang 

mendasari diadakannya penelitian. Rumusan masalah 

merupakan pertanyaan mengenai keadaan yang 

memerlukan jawaban penelitian. Tujuan penelitian berisi 
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tentang hal yang ingin dilakukan. Kegunaan  penelitian  

merupakan  hal  yang diharapkan  dapat  dicapai  dari  

penelitian.  Sistematika  penulisan  mencakup uraian 

singkat pembahasan materi dari tiap bab. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang telaah pustaka yang terdiri 

dari pengertian bank,  tugas  dan  fungsi  bank,  jenis  

bank,  kinerja  keuangan  bank,  laporan keuangan, rasio 

keuangan perbankan,penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran dan hipotesis penelitian. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan mengenaivariabel penelitian dan   

definisi operasional berupa variabel yang dipakai dalam 

penelitian beserta penjabaran secara   opersional.   

Penelitian   sampel   berisi   tentang   jumlah   populasi   dan 

sampel  yang  digunakan  beserta  metode  yang  dipakai  

dalam  pengambilan sampel. Jenis dan sumber data 

merupakan penguraian jenis data dari variabel- variabel 

penelitian serta darimana sumber data berasal. Metode 

pengumpulan data  merupakan  metode  yang  digunakan  

untuk  mengambil  data.  Metode analisis data berupa alat 

analisis yang digunakan dalam penelitian. 
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BAB IV :  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang deskripsi obyek penelitian yang 

membahas obyek penelitian. Analisis data berupa 

penyederhanaan data agar lebih mudah dubaca. 

Pembahasan bertujuan untuk mencari makna yang lebih 

mendalam dan penerapan dari hasil analisis. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian 

dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


