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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967 dipergunakan 

sebagai salah satu dasar untuk mempertahankan perkembangan perekonomian 

nasional. Dalam perjalanannnya yang cukup panjang tersebut, perkembangan 

perekonomian Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan 

segala rintangan dan tantangannya. Sehingga pemerintah merasa perlu untuk 

menyusun Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1992. 

Namun demikian, Undang-Undang saja masih belum cukup, sehingga 

diperlukan suatu kebijakan-kebijakan yang diharapkan mampu mengatasi 

sebagian besar rintangan dan tantangan tersebut. 

Pemerintah membuat kebijakan untuk perkembangan bisnis perbankan 

yakni berupa rangkaian paket deregulasi di bidang perbankan. Rangkaian 

paket deregulasi tersebut terdiri dari 3 paket besar, yaitu: 

1. Paket Juni 1983 (Pakjun 1983) yang berisi pemberian kebebasan 

kepada bank dalam menentukan suku bunga baik dalam rangka 

pemupukan dana maupun penyaluran kredit. 

2. Paket Oktober 1988 (Pakto 1988) yang berisi tentang keleluasaan 

perbankan untuk membuka cabang, diperbolehkan BUMN menyimpan 

deposito di bank swasta, dan tata cara menjalankan perbankan yang 

benar. 



3. Paket Januari 1990 (Pakjan 1990) berisi pengurangan secara bertahap 

kredit likuiditas bank Indonesia yang selama ini menjadi salah satu 

sumber dana utama bagi bank serta kewajiban bank-bank menyalurkan 

20% kredit terhadap pengusaha kecil. 

Dengan adanya paket deregulasi perbankan tersebut mendorong 

timbulnya bank-bank baru dan semakin berkembangnya bank-bank yang telah 

ada sebelumnya sehingga meningkatkan persaingan antar bank. Untuk 

menghadapi keadaan itu, masing-masing bank akan terus berupaya 

membenahi diri dalam hal pengelolaan aktiva dan kewajiban bank tersebut 

dan mampu mengambil keputusan dengan benar dan tepat waktu se hingga 

bank tersebut dapat menjadi kepercayaan masyarakat. 

Salah satu yang dapat dilakukan pihak manajemen bank adalah 

kemampuan dalam melakukan analisis keuangan. Analisis keuangan adalah 

suatu bentuk spesialisasi pekerjaan dibidang akuntansi yang mengkhususkan 

diri dalam pelaksanaan interpretasi laporan keuangan yang penting dan 

berguna untuk proses manajemen dari perusahaan yang bersangkutan untuk 

kepentingan pihak-pihak yang mempunyai interest terhadap perusahaan 

tersebut. 

Salah satu bentuk informasi akuntansi yang paling penting untuk 

analisis adalah rentabilitas dan profitabilitas. Dengan analisis rentabilitas dan 

profitabilitas dapat memberikan informasi tentang prestasi manajemen dalam 

menghasilkan laba yang menjadi tujuan perusahaan atau bank. Rasio 

profitabilitas dapat menunjukkan aktivitas manajemen perusahaan dalam 



menghasilkan laba yang ditunjukkan dengan Return on Assets (ROA), karena 

rasio ini membandingkan antara laba yang dihasilkan dengan aktiva yang 

dimiliki perusahaan. Peningkatan prosenta se Return on Assets (ROA) 

berfluktuasi menurut kemampuan perusahaan atau bank dalam menghasilkan 

laba dari usahanya. 

Dengan teknik analisis rasio ini pihak manajemen dapat mengetahui 

kenaikan atau penurunan laba yang diperoleh perusahaan, tetapi metode ini 

tidak dapat menunjukkan faktor-faktor penyebab perubahan tingkat 

profitabilitas perusahaan tersebut. Maka, pihak manajemen membutuhkan 

metode lain yang memberikan informasi yang bermanfaat untuk mengukur 

sejauh mana sebab akibat dalam pengelolaan aktiva dan kewajiban yang akan 

berpengaruh terhadap profitabilitas suatu bank.  

Metode yang dianggap mampu memberikan informasi tersebut adalah 

analisis sensitivitas laba (ASL). Dengan analisis sensitivitas laba ini dapat 

membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan penting terutama 

berkaitan dengan pengelolaan manajemen dalam mengambil keputusan 

penting terutama berkaitan dengan pengelolaan aktiva dan kewajiban dalam 

rangka peningkatan laba. Berdasarkan latar belakang tersebut dalam penelitian 

ini penulis menetapkan judul “ANALISIS TINGKAT PROFITABILITAS 

DENGAN METODE ANALISIS SENSITIVITAS LABA PADA BANK 

GO PUBLIC DI BEJ ”. 

 

 



B.  Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah yang 

dihadapi bank go public di BEJ Indonesia: 

Bagaimana tingkat profitabilitas bank go public di BEJ dengan menggunakan 

metode analisis sensitivitas laba? 

 

C.  Pembatasan Masalah  

Dalam masalah ini penulis membahas tentang penggunaan metode 

analisis sensitivitas laba dalam menilai tingkat profitabilitas bank. Tingkat 

profitabilitas dipengaruhi beberapa faktor tetapi dalam hal ini penulis 

membatasi pada dua masalah yaitu perubahan yang disebabkan saldo aktiva 

atau sumber dana dan tingkat suku bunga. Kedua faktor tersebut dipilih karena 

merupakan dua variabel yang menentukan besarnya pendapatan atau biaya 

yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank. 

Pendapatan dilihat dari akiva produktif dan untuk biaya dilihat dari sumber 

dana yang menimbulkan biaya. 

 

D.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat 

profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEJ dengan metode 

analisis sensitivitas laba. 

 

 



 

E.  Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1.   Manfaat Praktis 

Dapat memberikan masukan bagi bank dalam menganalisis tingkat 

profitabilitas dan mengetahui kinerja perbankan tertentu selama periode 

yang diteliti. 

2.   Manfaat Teoritis: 

Dapat memberikan wawasan khususnya yang berhubungan dengan 

analisis profitabilitas dan memberikan informasi yang lebih lengkap 

mengenai faktor -faktor yang menyebabkan perubahan tingkat 

profitabilitas bank.  

 

F.  Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini membahas teori yang berhubungan dengan penelitian 

yang meliputi manajemen keuangan dan pasar uang, perbankan  

di Indonesia, sistem akuntansi perbankan, analisis rasio 

profitabilitas dan analisis sensitivitas laba (ASL). 



 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari kerangka pemikiran, populasi dan sampel 

yang digunakan, data dan sumber data, metode pengumpulan 

data, serta metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini membahas analisis yang digunakan serta hasil 

pembahasan yang terdiri dari identifikasi analisis profitabilitas  

dengan menggunakan analisis sensitivitas laba (ASL). 

BAB V PENUTUP  

Bab ini merupakan akhir dari penelitian yang berisi simpulan, 

dan saran-saran.  

 
 
 
 

 

 

 

 
 


