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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Gejolak ekonomi yang mengalami perubahan telah mempengaruhi 

kegiatan dan kinerja perusahaan, baik perusahaan kecil maupun perusahaan 

besar oleh karena itu perusahaan harus memanfaatkan sumber daya yang 

tersedia seefisien dan seefektif mungkin sehingga lebih berguna dan dapat 

mempertahankan atau meningkatkan kinerja perusahaan. Salah satu faktor 

yang mencerminkan kinerja perusahaan adalah laporan keuangan yang 

merupakan salah satu sumber informasi yang dihasilkan oleh perusahaan yang 

dibuat oleh pihak manajemen secara teratur.  

Laporan keuangan perusahaan menyajikan informasi tentang posisi 

keuangan perusahaan, kinerja perusahaan, aliran kas perusahaan dan informasi 

lain yang berkaitan dengan laporan keuangan. Untuk memahami informasi 

tentang laporan keuangan analisis laporan keuangan sangat dibutuhkan. 

Analisis laporan keuangan meliputi perhitungan dan interpretasi rasio 

keuangan. Laporan keuangan perusahaan melaporkan kinerja keuangan masa 

lalu dan menunjukkan posisi keuangan mutakhir (Sudarini, 2005). 

Analisis rasio keuangan dapat membantu para pelaku bisnis, pihak 

pemerintah dan para pemakai laporan keuangan lainnya dalam menilai kondisi 

keuangan suatu perusahaan tidak terkecuali perusahaan perbankan. Hal ini 

menunjukkan bahwa rasio keuangan bermanfaat dalam menilai kondisi 
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keuangan perusahaan. Bahkan, rasio keuangan bermanfaat dalam memprediksi 

laba satu tahun yang akan datang. Analisis rasio keuangan merupakan analisis 

dengan jalan membandingkan satu pos dengan pos laporan keuangan lainnya 

baik secara individu maupun bersama-sama guna mengetahui hubungan 

diantara pos-pos tertentu baik dalam neraca maupun laporan laba rugi  (Titis 

Juniarsi dan Suwarno, 2005). Analisis rasio merupakan alat analisis yang 

selalu digunakan untuk mengukur kekuatan atau kelemahan yang dihadapi 

perusahaan dibidang keuangan yang pada dasarnya tidak hanya berguna bagi 

kepentingan intern perusahaan melainkan juga bagi eksternal (Juliana, Roma 

Uly dan Sulardi, 2003). Direksi Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan 

Bank Indonesia No 60/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Tata Cara 

Penilaian Kesehatan Bank yang kemudian dikenal sebagai metode CAMEL 

(Capital, Asset, Management, Earning, and Liquidity). Rasio-rasio keuangan 

memberikan informasi yang sederhana mengenai hubungan antara pos tertentu 

dengan pos lainnya sehingga memudahkan dan mempercepat dalam menilai 

kesehatan dan kinerja perusahaan. 

Perbankan merupakan tiang pokok perekonomian Indonesia. Pada 

krisis moneter berlangsung hampir seluruh bank melakukan kebijakan uang 

ketat, kucuran kredit dihentikan karena cuaca perekonomian yang tidak 

kondusif dimana suku bunga yang tinggi pasti menyulitkan nasabah untuk 

membayar bunganya. Munculnya krisis keuangan dan perbankan yang terjadi 

di suatu negara ditandai oleh beberapa indikator seperti tingginya kredit 

bermasalah, kesulitan likuiditas serta insolvensi dari lembaga keuangan 
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maupun perbankan. Menurut Sawir (2001) perbankan merupakan bisnis jasa 

yang tergolong dalam industri “kepercayaan” dan mempunyai rasio-rasio 

keuangan yang khas. Perusahaan perbankan mempunyai kekhususan kegiatan 

usaha dibandingkan dengan perusahaan manufaktur dikarenakan perusahaan 

perbankan bergerak di bidang jasa yang menyangkut keuangan dengan 

kegiatan pokoknya: 

1. Menerima penyimpanan dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk 

2. Menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit pada masyarakat 

3. Menyediakan berbagai jasa lain di bidang keuangan contoh inkaso, jual 

beli surat berharga. 

Penelitian tentang manfaat rasio keuangan dalam memprediksi laba 

perusahaan di Indonesia telah dilakukan oleh Payamta, M.Machfoedz (1999) 

terhadap 68 perusahaan pabrikan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Mas’ud 

Machfoedz menganalisa 47  rasio keuangan yang dikategorikan menjadi 9 

kategori (short-term, long term-solvency, profitability, productivity, 

indebtedness, investment, intensiveness, leverage, return on investment and 

equity). Hasil penelitian tersebut menunjukkan ada 13 rasio keuangan yang 

signifikan dalam memprediksi pertumbuhan laba. 

 Penelitian lain yang pernah dilakukan oleh Zainuddin dan Hartono 

(1999) menemukan bahwa perubahan keuangan berpengaruh dalam 

memprediksi perubahan laba. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan 

perbankan dari Bursa Efek Jakarta yang mengeluarkan laporan keuangan 

tahunan untuk tahun buku 1989 sampai 1996. Rasio keuangan yang digunakan 
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terdiri dari empat construct yaitu capital (5 rasio), asset (4 rasio), earning (6 

rasio), liquidity (4 rasio).Metode analisis regresi menunjukkan bahwa tidak 

terdapat rasio keuangan dengan signifikan dalam memprediksi pertumbuhan 

laba untuk periode satu sahun kedepan untuk periode 2 tahun ke depan 

sedangkan dengan menggunakan metode AMOS menunjukkan bahwa 

construct rasio keuangan  signifikan dalam memprediksi perubahan laba 

perusahaan perbankan satu tahun ke depan. 

Penelitian tentang manfaat rasio keuangan dalam memprediksi 

pertumbuhan laba perusahaan saat dibutuhkan. Zainuddin dan Hartono (1999) 

menyatakan pentingnya penelitian tentang rasio keuangan dalam memprediksi 

pertumbuhan laba antara berbagai periode untuk perusahaan perbankan 

didasari oleh beberapa alasan. Pertama, masih kurangnya penelitian tentang 

rasio keuangan untuk memprediksi pertumbuhan laba perusahaan perbankan, 

kedua, rasio keuangan perusahaan perbankan sedikit berbeda dengan rasio 

keuangan perusahaan lain. Hal ini ditunjukkan oleh adanya standar akuntansi 

perbankan yang khusus dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 

31. Ketiga, beberapa penelitian yang menguji kekuatan prediksi rasio 

keuangan keuangan terhadap pertumbuhan laba anatara berbagai periode 

cenderung tidak presisten. Keempat, belum adanya keseragaman rasio 

keuangan yang dicantumkan oleh perusahaan dalam prospektus pada saat go 

public. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kemampuan rasio- rasio 

keuangan dalam memprediksi pertumbuhan laba pada perusahaan perbankan 
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di Indonesia menggunakan metode CAMEL dengan mengambil objek 

penelitian pada 25 bank yang terkait dengan ketersediaan data laporan 

keuangan yang dibutuhkan. Penelitian ini didasarkan oleh penelitian 

Zainuddin dan Hartono tentang manfaat rasio keuangan dalam memprediksi 

pertumbuhan laba dengan sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta yang menggunakan 19 rasio keuangan pada tingkat 

individual dan construct yaitu menggabungkan beberapa rasio menggunakan 

cara  tertentu untuk menjadi beberapa variabel baru. Variabel-variabel baru 

tersebut adalah rasio Capital, Asset, Earning, and Liquidity (CAEL) 

(Zainuddin dan Hartono, 1999). 

Kondisi ini sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 

tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan syariah. 

Faktor-faktor yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah: 

1. Periode penilaian ini menggunakan periode pengamatan 2004-2007 yang 

merupakan periode setelah krisis moneter yang berbeda dengan penelitian 

sebelumnya yang menggunakan periode 1989-1996 yang merupakan 

periode sebelum krisis moneter. 

2. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah CAMEL (Capital, 

Asset, Management, Earning, liquidity) yang berbeda dengan penelitian 

sebelumnya yang menggunakan rasio CAEL (Capital, Asset, Earning, 

Liquidity). Dalam penelitian ini ada penambahan rasio Management 

sedangkan rasio yang lainnya menggunakan rasio-rasio sebelumnya. 
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3. Rasio CAMEL (Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity) dalam 

penelitian ini berjumlah 10 rasio keuangan, sedangkan penelitian 

Zainuddin dan Hartono menggunakan 21 rasio. 

4. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda 

(Multyple Regression analysis), sedangkan penelitian terdahulu 

menggunakan Analysis of Moment Structure (AMOS). 

Dengan melihat pentingnya manfaat analisis rasio keuangan untuk 

memprediksi laba di masa yang akan datang, maka penulis tertarik untuk 

meneliti “ PENGGUNAAN RASIO KEUANGAN UNTUK 

MEMPREDIKSI LABA MASA MENDATANG PADA PERUSAHAAN 

PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BANK INDONESIA. ” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya 

maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: ”Apakah rasio 

keuangan CAMEL (Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity) 

bermanfaat dalam memprediksi pertumbuhan laba masa mendatang pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di bank Indonesia?”  

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pengaruh rasio 

keuangan CAMEL (Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity) terhadap 

usaha memprediksi laba pada perusahaan perbankan baik secara parsial atau 

bersama.  
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D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi investor pasar modal, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai masukan dalam menilai kesehatan suatu perusahaan 

perbankan. 

2. Bagi manajemen perusahaan perbankan hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan 

manajerial. 

3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian 

selanjutnya. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN  

Menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan landasan teori yang memberi penjelasan mengenai 

laporan keuangan, analisis laporan keuangan, pengertian bank, 

fungsi dan peran bank, karakteristik usaha perbankan, laporan 

keuangan bank, konsep laba, penelitian terdahulu dan 

pengembangan hipotesis. 
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BAB III  METODE PENELITIAN  

Merupakan metode penelitian yang memuat uraian tentang 

populasi penelitian, sampel penelitian, data, variabel penelitian, 

teknik analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Menguraikan tentang deskripsi data, analisis data dan pembahasan. 

BAB V  PENUTUP  

Menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




