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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut bank untuk 

meningkatkan kinerjanya agar dapat menarik investor. Investor sebelum 

menginvestasikan dananya memerlukan informasi mengenai kinerja 

perusahaan. Pengguna laporan keuangan bank membutuhkan informasi yang 

dapat dipahami, relevan, andal dan dapat dibandingkan dalam mengevaluasi 

posisis keuangan dan kinerja bank serta berguna dalam mengambil keputusan 

ekonomi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007). Kinerja bank dapat dinilai dari 

beberapa indikator. Salah satu indikator utama yang dijadikan dasar penilaian 

adalah kinerja keuangan bank yang bersangkutan, yang dapat dilihat dari 

laporan keuangan. 

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak (Kasmir, 2007: 12). 

Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan yang menjual 

kepercayaan dan jasa, setiap bank berusaha sebanyak mungkin menarik 

nasabah baru ataupun investor, memperbesar dananya dan juga memperbesar 

pemberian kredit dan jasanya. Sehingga peran perbankan sangat strategis. 

Namun, kesehatan dan stabilitas perbankan menjadi sesuatu yang sangat vital. 



2 

 

Dimana bank yang sehat, baik secara individu, maupun secara keseluruhan 

sebagai suatu sistem, merupakan kebutuhan suatu perekonomian yang ingin 

tumbuh dan berkemban dengan baik. Tetapi, terganggunya fungsi intermediasi 

perbankan setelah terjadinya krisis perbankan di Indonesia telah 

mengakibatkan lemahnya kegiatan investasi dan pertumbuhan ekonomi 

(Veithzal, dkk, 2007:108). 

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan 

kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi 

yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan (Fahmi, 2011:22). 

Laporan keuangan berfungsi untuk mengurangi kesenjangan informasi antara 

manajemen perusahaan dengan pemilik atau kreditor yang berada diluar 

perusahaan, selain itu laporan keuangan. juga berfungsi sebagai alat informasi 

yang berguna bagi pengambilan keputusan pihak-pihak yang terkait dengan 

perusahaan, dengan menggunakan teknik analisis yang diperlukan (Darsono 

dan Ashari, 2004:13). Laporan keuangan dapat dianalisis dengan menggunakan 

rasio keuangan. 

Rasio keuangan menjadi salah satu alat oleh para pengambil keputusan 

baik bagi pihak internal maupun eksternal dalam menentukan kebijakan 

berikutnya. Bagi pihak eksternal terutama kreditur dan investor, rasio keuangan 

dapat digunakan dalam menentukan apakah suatu perusahaan wajar untuk 

diberikan kredit atau untuk dijadikan lahan investasi yang baik. Bagi pihak 

manajemen, rasio keuangan dapat dijadikan alat untuk memprediksi kondisi 

keuangan perusahaan dimasa datang. 
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Salah satu alat ukur yang utama yang digunakan untuk menentukan 

kondisi suatu bank dikenal dengan nama Analisis CAMELS. Analisis ini terdiri 

dari Capital, Asssets, Management, Earning, Liquidity, dan Sensitivity (Kasmir, 

2010: 48). Aspek capital dapat diukur salah satunya dengan rasio Capital 

Adequacy Ratio (CAR). CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh 

seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat 

berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, 

disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti 

dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain (Lukman Dendawijaya, 2009: 

121). Tingkat CAR yang ideal akan meningkatkan kepercayaan masyarakat 

sebagai pemilik dana terhadap bank sehingga masyarakat akan memiliki 

keinginan yang lebih untuk menyimpan dananya di bank, yang pada akhirnya 

bank akan memiliki kecukupan dana untuk menjalankan kegiatan 

operasionalnya seperti pemberian kredit kepada masyarakat yang 

memungkinkan bank untuk dapat memperoleh laba lebih dari kenaikan 

pendapatan bunga kredit yang dikucurkannya. 

LDR merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang 

diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri 

yang digunakan (Kasmir, 2008: 290). Loan to deposit ratio tersebut 

menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali 

penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang 

diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dengan kata lain seberapa jauh 

pemberian kredit kepada nasabah kredit dapat mengimbangi kewajiban bank 
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untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali 

uangnyan yang telah digunakan bank untuk memberikan kredit. Semakin tinggi 

ratio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas 

bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang 

diperlukan umtuk membiayai kredit menjadi semakin besar. 

Profitabilitas merupakan indikator yang paling penting untuk mengukur 

kinerja suatu bank. Profitabilitas merupakan kemampuan bank untuk 

mnghasilkan atau memperoleh laba secara efektif dan efisien. Tingkat kinerja 

profitabilitas suatu perusahaan dapat dilihat dan diukur melalui laporan 

keuangan dengan cara menganalisis dan menghitung 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 telah dicapai sehubungan dengan pemilihan 

strategi perusahaan yang akan diterapkan. Dengan melakukan analisis laporan 

keuangan perusahaan, maka pimpinan perusahaan dapat mengetahui keadaan 

serta perkembangan financial perusahaan dengan hasil hasil yang telah dicapai 

diwaktu lampau dan diwaktu yang sedang berjalan. 

Tingkat profitabilitas ini diukur dengan menggunakan rasio keuangan 

Return On Asset (ROA) karena ROA lebih memfokuskan pada kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh earning dalam operasi perusahaan secara 

keseluruhan. Selain itu juga, dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, 

Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian ROA daripada ROE karena 

Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur 
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dengan asset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan 

masyarakat sehingga ROA lebih mewakili dalam mengukur tingkat 

profitabilitas perbankan (Lukman Dendawijaya, 2009: 155). Oleh karena 

Return On Asset (ROA) penting dalam mengukur profitabilitas suatu bank, 

dimana menggambarkan kemampuan suatu bank dalam memperoleh laba 

secara keseluruhan.  

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini ingin mengetahui seberapa 

besar profitabilitas perbankan pada bank go public di Indonesia berdasarkan 

analisis Capital Adequacy Ratio (CAR) dan likuiditas (LDR) dengan 

menggunakan rasio keuangan bank selama periode tahun 2010 sampai dengan 

tahun 2013. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap profitabilitas? 

2. Apakah Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap profitabilitas? 

3. Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) 

berpengaruh secara bersama-sama terhadap profitabilitas? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tujuan dari diadakannya penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk menganalisis besarnya pengaruh tingkat CAR terhadap profitabilitas. 

2. Untuk menganalisis besarnya pengaruh tingkat LDR terhadap profitabilitas. 
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3. Untuk menganalisis besarnya pengaruh secara bersama-sama dari tingkat 

CAR dan LDR terhadap profitabilitas. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan diadakannya penelitian ini penulis mempunyai harapan akan 

diperolehnya manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis, yaitu (a) untuk mengetahui bagaimana cara menilai kinerja 

perbankan yang sehat sebagai tempat berinvestasi yang menguntungkan, 

dan (b) bagi civitas akademik, sebgai bahan kajian dalam penelitian sejenis 

di masa waktu yang akan datang. 

2. Manfaat praktis, yaitu (a) sebagai bahan pertimbangan bagi dunia perbankan 

dalam melakukan operasinya selalu menggunakan prinsip-prinsip kehati-

hatiansehingga kinerja akan dianggap sehat oleh Bank Indonesia pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya, (b) sebagai bahan pertimbangan 

bagi calon investor untuk menilai kelayakannya, sehingga investasi yang 

dilakukan pada dunia perbankan memperoleh manfaat yang diinginkan, (c) 

sebagai bahan pertimbangan Bank Indonesia sebagai pemegang kendali 

dalam pengawasan bank untuk lebih memperketat pengawasannya sehingga 

kinerja yang tidak sehat pada bank dapat dihindari, dan (d) sebagai bahan 

pertimbangan pihak manajemen untuk berhati-hati dalam menanamkan dana 

dari nasabah sehingga mampu memenuhi kebutuhan nasabah. 
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E. Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini dikelompokkan dalam 5 bab dengan perincian 

sebagai berikut : 

Bab I : Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.  

Bab II : Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran, dan hipotesis awal yang akan diuji. 

Bab III : Metode Penelitian 

Bab ini berisi penentuan sampel, definisi operasional variabel, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis 

data. 

Bab IV : Hasil dan Pembahasan 

Bab ini berisi diskripsi objek penelitian, gambaran singkat 

variabel penelitian, estimasi model, analisis data dan pembahasan 

mengenai hasil analisis dari penelitian. 

Bab V : Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan secara singkat yang diperoleh dari 

pembahasan dan saran-saran yang berkaitan dengan hasil 

penelitian.   

 


