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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 Perkembangan sistem keuangan khususnya industri perbankan dalam 

dekade terakhir ini dikatakan cukup dramatis. Perkembangan perbankan di 

Indonesia mengalami kemunduran akibat krisis moneter 1997. Perbankan 

sebagai tiang pokok perekonomian di indonesia merupakan sektor yang paling 

terpukul dengan adanya krisis moneter tersebut. Krisis tersebut mengubah 

struktur permodalan dan peta perbankan Indonesia dari sekitar 240 bank menjadi 

134 (Anshari;2004). 

Penyebab dari krisis moneter merupakan proses intregrasi perekonomian 

Indonesia kedalam perekonomian global yang berlangsung dengan cepat. Faktor 

lain yang berperan adalah faktor fundamental mikro ekonomi, yang tercermin 

dari kerentangan sektor keuangan nasional, khususnya sektor perbankan.  Selain 

itu kurangnya pengawasan yang kurang efektif dari bank karena belum dapat 

mengimbangi pesat dan kompleknya kegiatan operasional bank 

(Suyatmin;2006).  

Seiring perkembangan dunia perbankan saat ini informasi mengenai 

kinerja operasi bank sangat diperlukan, oleh stockholder, pemerintah, karyawan, 

dan pihak–pihak yang mempunyai kepentingan baik secara langsung maupun 

tidak langsung terhadap eksistensi bank tersebut. Karena kinerja operasi untuk 

menetapkan kebijakan pajak, pembuatan berbagai figulasi dan pemberian 

fasilitas, yang akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan untuk menjamin 



kelangsungan kinerja dan menjamin kesejahteraan karyawan. Para analisis 

underwriter dan konsultan dibidang keuangan juga memerlukan kinerja operasi 

suatu perusahaan untuk kepentingan bisnisnya (Julianto;2006).  

Perbankan merupakan lembaga intermedia antara pemilik sumber dana 

dan pihak yang memperlukan dana memegang fungsi strategis dalam rangka 

memajukan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Adanya 

industri perbankan yang sehat dan efisien akan dapat menyediakan dana murah 

yang sangat didambakan dan mencerminkan kinerja yang baik. Tersedianya 

dana murah akan mempertinggi tingkat efisiensi dan daya saing perusahaan 

maupun tingkat efisiensi nasional untuk berkompetisi dalam lingkungan global. 

Rendahnya efisiensi industri perbankan menyebabkan tingginya suku bunga, dan 

pada giliranya akan melemahkan iklim perekonomian (Rinaldy;2008,2).  

Sektor perbankan merupakan sektor yang paling banyak diatur, karena 

secara operasional menyangkut banyak aspek, moneter, pendanaan, ketenaga 

kerjaan, teknologi informasi, pengaturan tersebut meliputi segi yang berkaitan 

dengan kelembagaan, operasional, dan kinerja. Laporan keuangan merupakan 

aspek yang berkaitan dengan kinerja, yang lahir dari hasil kinerja manajemen 

dalam mengelola operasional banknya. Gambaran yang dihasilkan oleh laporan 

keuangan suatu bank dapat memberikan nilai tambahan bagi manajemen sebagai 

prestasi operasional dan bank sebagai lembaga. Akan tetapi laporan keuangan 

juga dapat menjadi bumerang bagi seseorang manajer bank, jika gambaran yang 

dihasilkan buram dan sekaligus akan mengoyakan operasional bank untuk 

kedepan. Bagi manajemen penilaian kinerja operasi memegang peranan penting 

terutama untuk memastikan tingkat keberhasilan usahanya, dan memberikan 



dasar perencanaan strategis dan operasional dimasa mendatang. Penilaian 

operasi perusahaan bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan manajemen 

atas misi yang diembannya. Dengan kata lain, penilaian kinerja operasi suatu 

perusahaan sangat penting bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan 

terhadap eksistensi perusahaan, karena menyangkut distribusi kesejahteraan 

mereka (Rinaldy,2008).  

Bank sebagai lembaga kepercayaan, dalam operasionalnya juga berfungsi 

sebagai public service yang berusaha dengan dana masyarakat. Sangat perlu 

memberikan informasi kepada masyarakat luas terutama mengenai keadaan 

keuangannya ini sangat terkait dengan tinggi rendahnya kepercayaan yang akan 

diberikan masyarakat kepada suatu bank. Dari informasi tersebut akan dapat 

diketahui, mengenai kondisi keuangan, kinerja dan hasil usahanya yang telah 

dicapai serta informasi keuangan lainya. Disamping itu dapat pula digunakan 

untuk menganalisis, apakah manajemen telah mengelola banknya secara efisien, 

produktif dan terpercaya (Rinaldy, 2008; 63) 

Kondisi financial dan perkembangan perusahaan yang sehat akan 

mencereminkan efiensi dalam kinerja yang baik dalam perusahaan  dan faktor 

produksi modal mempunyai arti yang penting (Sasangko;2004). Bank juga 

seperti perusahaan dagang, modal sangat penting bagi perbankan untuk memulai  

menggoprasikan bank dalam memberikan kredit pada nasabahnya, selain itu 

jumlah aktiva sangat penting bagi bank apabila jumlah aktiva bank tersebut 

besar maka secara otomatis bank tersebut juga mempunyai kinerja yang baik. 

Bank dengan jumlah asset besar diharapkan mempunyai kinerja lebih baik dari 

bank yang mempunyai asset kecil. Selain itu bank yang mempunyai jumlah 



modal sendiri besar diharapkan mempunyai kinerja yang lebih baik, dari pada 

yang bermodal kecil. Dengan kata lain skala operasi dan struktur modal 

merupakan faktor yang penting dalam pemilihan bank yang baik dan aman. 

Maka penelitian ini  penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ 

PENGARUH SKALA OPERASI DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP 

KINERJA OPERASI  BANK YANG TERDAFTAR DI BEI”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH. 

Berdasarkan latar belakang di atas manajemen dari perusahaan perbankan 

mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk mengelola dana yang ditanamkan, 

sehingga manajemen harus mepertanggungjawabkan kinerja operasi perusahaan. 

Ada jaminan bagi keselamatan dana yang dipercayakan kepada manajemen bank 

sangat diharapkan oleh masyarakat pemilik dana termasuk stockholder dan 

debitholder. Maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Apakan ada perbedaan kinerja operasi ditinjau dari besar kecilnya skala 

operasi ? 

2. Apakah ada perbedaan kinerja operasi ditinjau dari besar kecilnya 

struktur modal ? 

3. Apakah semakin besar skala operasi mempengaruhi  kinerja operasi 

bank ? 

4. Apakah semakin besar struktur modal mempengaruhi  kinerja operasi 

bank ? 

 



C. PEMBATASAN MASALAH 

Untuk mempermudah  dan menghindari kemungkinan terjadinya 

kesalahan dalam penafsiran judul, maka dibatasi dengan analisis kuantitatif pada 

skala operasional diukur dengan total aktiva, struktur modal diukur 

menggunakan rasio jumlah modal sendiri dengan kewajiban, dan mengukur 

kinerja operasi bank menggunakan  rumus CAMEL di bank yang terdaftar di 

BEI, dan sempel yang diperoleh 21 bank umum swasta nasional tahun 2004-

2006. 

 

D. TUJUAN PENELITIAN. 

Semakin besar skala operasi dan struktur modal suatu bank diharapkan 

berpengaruh terhadap tingkat kinerja operasi bank. Maka dalam pengujian dalam 

penelitian ini bertujuan antara lain: 

1. Menganalisis perbedaan kinerja operasi ditinjau dari skala operasi. 

2. Menganalisis perbedaan kinerja operasi ditinjau dari struktur modal.  

3. Menganalisis pengaruh skala operasi bank terhadap tingkat kinerja operasi 

perusahaan perbankan. 

4. Menganalisis pengaruh struktur modal bank terhadap tingkat kinerja operasi 

perusahaan perbankan. 

 
E. MANFAAT PENELITIAN. 

Manfaat yang diharapkan dari peneliti adalah : 

a. Bagi Debitur. 



Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bukti 

secara empirik mengenai tingkat kinerja operasi perbankan sehingga 

masyarakat bisa menilai kinerja operasi bank.  

b. Bagi Penulis. 

Kegiatan penelitian ini merupakan penerapan untuk 

mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang dipelajari secara umum ke 

dalam penelitian yang sebenarnya, sehingga penelitian ini bisa menambah 

pengetahuan mengenai kinerja operasi perbankan. 

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penelitian. 

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori, pendataan, temuan hasil 

penelitian terdahulu dan informasi lainya. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang penemuan populasi, sample, data, sumber data, 

variabel–variabel penelitian, operasional variable, model dan analisis 

data. 

BAB VI  ANALISIS DATA 



Bab ini berisi gambaran umum subjek penelitian, hasil analisis data 

dan pembahasan. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian keterbatasan dalam 

peneliti serta saran–saran yang diperlukan untuk disampaikan baik 

untuk subjek maupun peneliti selanjutnya. 

 
 

 


