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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perbankan mempunyai peran yang sangat vital dalam pencapaian tujuan 

nasional yang berkaitan dalam peningkatan dan pemerataan taraf hidup 

masyarakat serta menunjang berjalanya roda perekonomian mengingat 

fungsinya sebagai lembaga intermediasi, penyelenggara transaksi pembayaran, 

serta alat tranmisi kebijakan moneter. Dari pengertian tersebut dapat 

dikemukakan bahwa kegiatan bank selalu berkaitan dengan masalah keuangan 

yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Dengan demikian bank harus 

menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjamin tingkat likuiditas juga 

beroperasi secara efektif dan efisien untuk mencapai profitabilitas yang tinggi.  

Sebagai bukti apabila bank tersebut layak dipercaya apabila pihak bank 

dapat memperhatikan kelancaran pihak yang memerlukan dana dalam 

memenuhi kewajibanya. Namun dalam kenyataanya banyak bank yang 

bermasalah karena tingkat kredit macet yang tinggi. Hal ini dapat terjadi karena 

iklim persaingan bank yang berlomba-lomba untuk menarik nasabah dengan 

persyaratn kredit yang mudah sehingga bank dalam menyalurkan kreditnya 

tidak berdasarkan prinsip kehati-hatian. Kondisi ini akan mempengaruhi kinerja 

bank. 
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Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang amat penting 

bagi perusahaan, tak terkecuali perusahaan perbankan. Ukuran untuk 

melakukan penilaian kinerja keuangan perbankan telah ditetapkan oleh Bank 

Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/11/KEP/DIR 

tanggal 30 April 1997 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia 

No.30/277/KEP/DIR tanggal 19 maret 1998 tentang tata cara penilaian 

Kesehatan Bank umum. 

Sebagai lembaga intermediasi antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan 

dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, diperlukan bank dengan 

kinerja keuangan yang sehat, sehingga fungsi intermediasi dapat berjalan lancar 

(Anita, 2003). Bank yang dapat selalu menjaga kinerjanya dengan baik terutama 

tingkat profitabilitas yang tinggi akan mampu membagikan deviden serta 

prospek usahanya dapat selalu berkembang dan dapat memenuhi ketentuan 

prudential banking regulation dengan baik (Mudrajad, 2002). 

Penilaian kinerja perusahaan bagi manajemen dapat diartikan sebagai 

penilaian terhadap prestasi yang dapat dicapai. Dalam hal ini laba dapat 

digunakan sebagai ukuran dari prestasi yang dicapai dalam suatu perusahaan. 

Penilaian kinerja perusahaan penting dilakukan, baik oleh manajemen, 

pemegang saham, pemerintah, maupun pihak lain yang berkepentingan dan 

terkait dengan distribusi kesejahteraan di antara mereka, tidak terkecuali 

perbankan (Merkusiwati, 2007). 

Lembaga perbankan merupakan salah satu penggerak perekonomian suatu 

negara, karena memiliki fungsi intermediasi atau sebagai perantara pihak yang 
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kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak yang kekurangan dana (defisit unit). 

Fungsi intermediasi ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki 

kepercayaan terhadap bank (Yuliani, 2007). Dana yang telah dihimpun 

kemudian akan disalurkan ke masyarakat dalam berbagai bentuk aktivitas 

produktif, sehingga bank sekaligus berperan sebagai penggerak perekonomian 

masyarakat itu sendiri.  

Suatu laporan keuangan akan bermanfaat apabila informasi yang disajikan 

dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, handal dan dapat 

diperbandingkan. Akan tetapi, perlu disadari pula bahwa laporan keuangan 

tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak-

pihak yang berkepentingan dengan bank, karena secara umum laporan 

keuangan hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu, 

dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. Walaupun 

demikian, dalam beberapa hal bank perlu menyediakan informasi nonkeuangan 

yang mempunyai pengaruh keuangan di masa depan (Pedoman Akuntansi 

Perbankan Indonesia, 2008). 

Kinerja keuangan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan manajemen 

dalam mengelola sumber daya secara optimal (Nuresya Meliyanti, 2007). Bagi 

lembaga keuangan bank, kinerja keuangan menunjukkan bagaimana orientasi 

manajemen dalam menjalankan organisasinya dan mengakomodasi 

kepentingan manajemen (pengurus), pemegang saham (pemilik), nasabah, 

otoritas moneter, maupun masyarakat umum yang aktivitasnya berhubungan 
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dengan perbankan. Salah satu indikator utama yang dijadikan dasar penilaian 

kinerja keuangan adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan. 

Laporan keuangan merupakan salah satu informasi keuangan yang 

bersumber dari intern perusahaan, menunjukkan kinerja keuangan masa lalu 

dan menunjukkan posisi keuangan saat ini (Sudarini, 2005). Analisis Laporan 

keuangan akan membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam memilih dan 

mengevaluasi informasi dengan perhatian terfokus pada informasi yang reliable 

dan relevan dengan keputusan bisnis, maka dapat menghemat waktu dan biaya 

perolehan informasi (Munawir,2002). Berdasarkan laporan keuangan akan 

dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang lazim dijadikan dasar penilaian 

tingkat kesehatan bank (Nuresya, 2008). Analisis rasio keuangan 

memungkinkan pihak manajemen untuk mengidentifikasikan perubahan-

perubahan pokok pada trend jumlah, dan hubungan serta alasan perubahan 

tersebut. Hasil analisis laporan keuangan akan membantu mengintepretasikan 

berbagai hubungan serta kecenderungan yang dapat memberikan dasar 

pertimbangan mengenai potensi keberhasilan perusahaan dimasa mendatang 

(Almilia dan Herdiningtyas, 2005). 

Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur 

kinerja suatu bank. Pada umumya ukuran profitabilitas yang digunakan adalah 

Return on Equity (ROE) dan Return on Asset (ROA). Return on Asset (ROA) 

memfokuskan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan income dari 

pengelolaan aset perusahaan yang dimiliki, sedangkan Return on Equity (ROE) 

menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola modal yang 
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tersedia untuk mendapatkan net income (Dendawijaya, 2003). Dalam 

menentukan tingkat kesehatan bank yang pada akhirnya dapat mencerminkan 

keberlanjutan kinerja keuangan suatu bank, Bank Indonesia lebih 

mementingkan penilaian besarnya laba berdasarkan Return On Assets (ROA) 

karena Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang 

diukur dengan assets yang sebagian besar dananya dihimpun dari simpanan 

masyarakat (Dendawijaya, 2003). Semakin besar ROA suatu bank, semakin 

besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula 

posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset, sehingga dalam penelitian ini 

digunakan tingkat profitabilitas dengan rasio Return on Asset (ROA). Berikut 

tabel mengenai perkembangan rasio-rasio keuangan pada Bank Umum Swasta 

Nasional Periode Tahun 2009 – 2012 : 

Tabel 1.1 

Rasio Keuangan Bank Umum Swasta Nasional  

Rasio 

Tahun 

2009 2010 2011 2012 

ROA 2,60 % 2,86 % 3,03 % 3,62 % 

CAR 17,42 % 17,18 % 16,05 % 18,41 % 

NIM 5,56 % 5,73 % 5,91 % 5,40 % 

BOPO 86,63 % 86,14 % 85,42 % 85,96 % 

LDR 72,88 % 75,21 % 78,77 % 79,43 % 

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia (SPI) 



6 
 

 
 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa rasio-rasio keuangan pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa periode tahun 2009 – 2012 mengalami fluktuasi 

setiap tahunnya. 

Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Bank Umum Swasta Nasional 

pada periode 2010–2011 mengalami penurunan sebesar 1,13 %, akan tetapi 

ROA justru mengalami kenaikan sebesar 0,17 %. Fakta ini bertentangan dengan 

teori bahwa jika CAR mengalami peningkatan maka ROA juga akan meningkat 

dan atau sebaliknya. CAR adalah rasio kecukupan modal, jika rasio ini 

meningkat maka profitabilitas perbankan meningkat. 

Net Interest Margin (NIM) mencerminkan resiko pasar yang timbul karena 

adanya pergerakan variabel pasar, dimana hal tersebut dapat mempengaruhi 

keuntungan yang diperoleh bank. Rasio NIM pada Bank Umum Swasta 

Nasional periode tahun 2011-2012 mengalami penurunan sebesar 0,51%, akan 

tetapi rasio ROA justru mengalami kenaikan sebesar 0,59%. Hal ini tidak sesuai 

dengan teori dimana jika NIM mengalami kenaikan maka ROA juga akan 

meningkat atau sebaliknya. 

Rasio BOPO bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan 

bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Dendawijaya, 2003). Peningkatan 

besaran pada rasio ini mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam 

mengelola usahanya. Rasio BOPO Bank Umum Swasta Nasional pada periode 

tahun 2011-2012 mengalami kenaikan sebesar 0,54%, akan tetapi hal ini dikuti 

dengan kenaikan rasio ROA sebesar 0,59%. Hal ini tidak sesuai dengan teori 
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dimana jika BOPO mengalami kenaikan, maka ROA akan menurun atau 

sebaliknya. 

Salah satu ukuran untuk mengetahui likuiditas bank adalah Loan to Deposit 

Ratio (LDR), yaitu seberapa besar dana bank yang disalurkan kepada kreditur. 

Semakin tinggi Loan to Deposit Ratio (LDR) maka laba bank semakin 

meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya 

dengan efektif). Rasio LDR dan ROA pada Bank Umum Swasta Nasional 

periode tahun 2009-2012 mengalami kenaikan secara bersama-sama. Hal ini 

sesuai dengan teori dimana jika LDR mengalami kenaikan, maka ROA juga 

akan mengalami kenaikan atau sebaliknya. 

 Beberapa penelitian yang berkaitan dengan Return On Asset (ROA) sebagai 

proksi dari kinerja keuangan bank memberikan hasil yang berbeda-beda antara 

lain hasil penelitian Fitriani Prastiyaningtyas (2010) menunjukkan bahwa 

Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif signifikan terhadap Return 

On Asset (ROA). Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian 

Prasnanugraha (2007) yang menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio 

(CAR) berpengaruh negatif terhadap Return On Asset (ROA). 

Hasil penelitian mengenai pengaruh Net Interest Margin (NIM) terhadap 

Return On Asset (ROA) menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Hasil penelitian 

Suyono (2005) menunjukkan bahwa Net Interest Margin (NIM) berpengaruh 

negatif terhadap Return On Asset (ROA). Hasil penelitian tersebut berbeda 

dengan penelitian Poonam Mahajan, Aparna Bhatla dan Subhash Chander 
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(2012) yang menunjukkan bahwa Net Interest Margin (NIM) berpengaruh 

positif signifikan terhadap Return On Asset (ROA). 

BOPO yang diteliti oleh Argo Asmoro (2010) menunjukkan bahwa BOPO 

berpengaruh positif pada ROA. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Valentina Erista Ika.D. (2011) dan Fitriani 

Prastiyaningtyas (2010) menunjukkan adanya pengaruh yang negatif BOPO 

terhadap ROA. Dengan adanya research gap tersebut maka perlu dilakukan 

penelitian lanjutan pengaruh BOPO terhadap ROA. 

Hasil penelitian mengenai pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap 

Return On Asset (ROA) juga menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian 

Tri Widyastut (2010) menunjukkan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) 

berpengaruh negatif terhadap Return On Asset (ROA). Hasil penelitian tersebut 

berbeda dengan penelitian dan Ambika Pega Wiyas Putra (2011) yang 

menunjukkan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif 

signifikan terhadap Return On Asset (ROA). 

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas 

menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian ini mengkaji lebih lanjut 

mengenai hubungan tingkat kinerja keuangan perusahaan perbankan dengan 

menggunakan rasio keuangan dalam pengaruhnya terhadap tingkat 

profitabilitas perbankan. Dalam penelitian ini akan dikaji ulang sehingga apa 

yang menjadi hasil penelitian nantinya akan mempertegas dan memperkuat 

teori yang ada. 
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Sebagai salah satu lembaga keuangan yang sangat vital dalam pertumbuhan 

perekonomian suatu bangsa, maka lembaga perbankan harus benar-benar 

melakukan tugasnya sebagai lembaga yang menjadi stabilisator moneter dan 

pelaksana lalu lintas pembayaran. Untuk dapat menjalankan tugasnya, maka 

kondisi perbankan harus diawasi tingkat kesehatanya. Untuk mengetahui 

bagaimana kondisi bank tersebut dapat dilihat dari aspek permodalan, asset, 

manajemen, rentabilitas maupun likuiditasnya, apabila kondisi bank tersebut 

baik maka harus dipertahanan kesehatanya sedangkan apabila Bank dalam 

kondisi tidak sehat maka harus segera ditangani sehingga tidak mengganggu 

stabilitas perekonomian Indonesia. Selain itu tingkat kesehatan bank juga 

penting untuk efisiensi dalam memperoleh laba dan mencegah kebangkrutan. 

Dari fenomena dan teori yang diungkapkan diatas maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang Kinerja Bank. Penelitian ini membatasi 

penelitian terhadap faktor yang mempengaruhi Kinerja Bank (ROA), yaitu 

BOPO (Biaya Operasional Beban Operasional), Capital Adequacy Ratio 

(CAR),  Loan To deposit Ratio (LDR) dan Net Interset Margin (NIM). 

Penelitian ini mengambil sampel dari Bank Swasta Nasional yang listed di BEI 

Selanjutnya penelitian ini diberi tema “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan Periode 

2009-2012 ”. 
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B. Perumusan Masalah 

Jika dilihat dari tabel pergerakan rasio keuangan yang telah disajikan 

terlihat bahwa rasio Return On Asset (ROA) mengalami fluktuasi data dan 

cenderung mengalami kenaikan. Selain itu atas dasar latar belakang masalah 

diatas, juga ditemui adanya fenomena gap pada kondisi bisnis perbankan yang 

ada selama tahun 2009-2012. Hal tersebut diperkuat dengan adanya beberapa 

riset gap antara peneliti satu dengan peneliti yang lain, perbedaan pendapat 

antar peneliti secara garis besar dapat dipaparkan seperti keterangan diatas. 

Dengan adanya Fenomena Gap dan research gap diatas maka masalah 

penelitian (Research Problem) dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi Return On Assets (ROA). Dari uraian Rumusan masalah 

penelitian tersebut maka dapat disusun pertanyaan Penelitian yaitu : 

1. Bagaimanakah pengaruh BOPO terhadap ROA ? 

2. Bagaimanakah pengaruh CAR terhadap ROA ? 

3. Bagaimanakah pengaruh LDR terhadap ROA ? 

4. Bagaimanakah pengaruh NIM terhadap ROA ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis pengaruh BOPO terhadap ROA. 

2. Menganalisis pengaruh CAR terhadap ROA. 

3. Menganalisis pengaruh LDR terhadap ROA. 

4. Menganalisis pengaruh NIM terhadap ROA. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat ataupun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi Manajemen bank, membantu menentukan faktor yang dapat dijakan 

pedoman untuk memproyeksi perkembangan kinerja bank. 

2. Mengukur efisiensi perbankan di Indonesia sehingga dapat menjadi 

bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan guna meningkatkan 

kinerja bank. 

3. Bagi masyarakat dapat memberikan pengetahuan sebagai bukti empiris 

di bidang perbankan. 

4. Bagi pihak lainnya diharapkan menjadi bahan masukkan untuk penelitian 

selanjutnya dan bahan referensi tambahan dalam penelitian di bidang 

lainnya. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara berurutan yang 

terdiri dari : 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Berisi mengenai latarbelakang rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Berisi mengenai landasanteori penunjang penelitian, peelitian terdahulu 

yang sejenis, kerangka piker dan hipotesis yang dianjurkan dalam penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian dalam penulisan skripsi 

ini. Berisi tentang jenis penelitian, definisi oprasional serta pengumpulan 

variabel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, desain pengambilan 

sampel, dan metode analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini merupakan inti dari penelitian, hasil analisis data dan pembahasan. 

Pada bab ini data-data yang telah dikumpilkan akan dianalisis dengan 

menggunakan alat analisis yang telah disampaikan. 

BAB V : PENUTUP 

 Pada bab ini merupakan bagian penting yang berisis tentang kesimpilan dari 

penelitian yang dilakukang, hal tersebut diambil dari analalisis pembahasan dari 

bab sebelumnya yakni pada bab sebelumnya yakni pada bab analisi data dan 

pembahasan. Selain itu dalam bab ini juga berisis tentang saran-saran yang 

direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu yang menjadi objek penelitian 

serta mengungkapkan keterbatasan penelitian. 

 


