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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya 

yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada 

masyarakat, dan melakukan jasa-jasa lain dibidang perbankan atau dengan 

kata lain bank sebagai lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan 

(financial intermediary), yaitu perantara antara pihak-pihak yang memiliki 

kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana (Christiano, 

Tommy, dan Saerang, 2014). Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan 

masyarakat bank harus dapat menjamin tingkat likuiditas operasi suatu 

perusahaan yang efektif dan efisien untuk mencapai profitabilitas yang 

tinggi.  

Begitu banyak perusahaan perbankan yang terdapat di Indonesia, 

sehingga hal tersebut dapat meningkatkan persaingan bisnis perusahaan 

perbankan. Persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut bank untuk 

meningkatkan kinerjanya agar dapat menarik investor. Investor sebelum 

menginvestasikan dananya memerlukan informasi mengenai kinerja 

perusahaan. 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 (Dewi, 

Sinarwati, dan Darmawan, 2014). 
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Laporan Keuangan adalah informasi keuangan yang disajikan dan 

disiapkan oleh manajemen dari suatu perusahaan kepada pihak internal 

dan eksternal yang berisi seluruh kegiatan bisnis dari satu kesatuan usaha 

yang merupakan salah satu alat pertanggungjawaban dan komunikasi 

manajemen kepada pihak-pihak yang membutuhkannya (Abidin, 2014). 

Sehingga, dengan melalui laporan keuangan dapat diketahui kondisi 

keuangan suatu perusahaan secara keseluruhan baik kelemahan maupun 

kekuatan yang dimiliki.  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa bank wajib memelihara 

tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, 

kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan 

aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Untuk menilai kesehatan 

suatu bank dapat diukur dengan berbagai metode. Salah satu alat ukur 

utama yang digunakan untuk menentukan kondisi suatu bank dikenal 

dengan nama analisis CAMELS. Analisis ini terdiri dari Capital, Assets, 

Management, Earning, Liquidity, Sensitivity (Taswan, 2010:539-566). 

Penilaian kesehatan, akan berpengaruh terhadap kemampuan bank dan 

loyalitas nasabah terhadap bank yang bersangkutan. 

Aspek capital dapat diukur salah satunya dengan Capital Adequacy 

Ratio (CAR). CAR adalah rasio atau perbandingan Modal Bank dengan 

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Capital Adequacy Ratio 
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(CAR) memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang 

mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank 

lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, di samping memperoleh 

dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, 

pinjaman (hutang), dan lain-lain (Dendawijaya, 2005:121) dalam Dewi, 

Sinarwati, dan Darmawan (2014). Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia 

yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 tentang 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), bank dinyatakan 

termasuk bank yang sehat harus memiliki CAR paling sedikit 8% dari 

ATMR. Dengan melihat CAR yang ideal pada laporan keuangan, 

masyarakat akan merasa aman dan memiliki tingkat kepercayaaan yang 

lebih untuk menginvestasikan ataupun menyimpan dananya di bank. 

Meningkatnya dana yang dihimpun dari masyarakat dapat disalurkan 

dalam bentuk operasional bank yaitu pemberian kredit, sehingga 

memungkinkan bank memperoleh keuntungan lebih dari bunga kredit 

yang sudah ditentukan bank. 

Hasil penelitian sebelumnya Widati (2012), Muhamad (2015), 

Christiano, Tommy, dan Saerang (2014), Eng (2013), menunjukkan bahwa 

CAR bepengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA), hal ini 

bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi, Sinarwati, dan 

Darmawan (2014), Prasanjaya dan Ramantha (2013), Negara dan Sujana 

(2014) yang menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan 

terhadap ROA. Dengan adanya research gap dari penelitian sebelumnya 
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tersebut mengenai CAR, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan 

mengenai pengaruh CAR terhadap ROA. 

Variabel yang digunakan dalam penilaian aspek likuiditas adalah 

Loan to Deposit Ratio (LDR). LDR adalah perbandingan antara total 

kredit yang diberikan dengan Total Dana Pihak ke Tiga (DPK) yang dapat 

dihimpun oleh bank. LDR akan menunjukkan tingkat kemampuan bank 

dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank yang 

bersangkutan (Abidin, 2014). Sianturi (2012) standar yang digunakan 

Bank Indonesia untuk Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah 80% hingga 

110%. Semakin tinggi LDR bahkan diatas standar yang ditentukan oleh BI 

mengakibatkan masalah pada kondisi likuiditas bank, sedangkan semakin 

rendah LDR bahkan dibawah standar BI mengakibatkan masalah pada 

efektivitas penyaluran kredit bank. Perubahan LDR pada standar yang 

ditetapkan oleh BI akan meningkatkan laba yang diperoleh Bank dengan 

penyaluran kredit yang efektif dengan dana pihak ketiga yang dihimpun 

bank. 

Hasil penelitian sebelumnya Dewi, Herawati, dan Sulindawati  

(2015), Widati (2012), Prasanjaya dan Ramantha (2013), menjelaskan 

bahwa secara parsial Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh signifikan 

terhadap ROA. Tetapi oleh penelitian Dewi, Sinarwati, dan Darmawan 

(2014) menunjukkan bahwa LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap 

ROA. Dengan adanya research gap dari penelitian sebelumnya tersebut 
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mengenai LDR, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai 

pengaruh LDR terhadap ROA. 

Selanjutnya yang digunakan dalam penilaian aspek earning 

(profitabilitas) salah satunya adalah dengan BOPO (perbandingan Biaya 

Operasional dengan Pendapatan Operasional). Rasio BOPO digunakan 

untuk mengukur efisiensi operasional bank, dengan membandingkan biaya 

operasional terhadap pendapatan operasional (Dietrich et al., 2009) dalam 

Prasanjaya dan Ramantha (2013). Bank Indonesia menetapkan besarnya 

rasio BOPO tidak melebihi 90 persen, apabila melebihi 90 persen, maka 

bank tersebut dikategorikan tidak efisien. 

Hasil penelitian sebelumnya Dewi, Sinarwati, dan Darmawan 

(2014), Dewi, Herawati, dan Sulindawati (2015), Prasanjaya dan 

Ramantha (2013), Muhamad (2015), Christiano, Tommy, dan Saerang 

(2014), menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh signifikan terhadap 

ROA. Tetapi penelitian Eng (2013) menjelaskan BOPO tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ROA. Dengan adanya research gap dari penelitian 

sebelumnya tersebut mengenai BOPO, maka perlu dilakukan penelitian 

lanjutan mengenai pengaruh BOPO terhadap ROA. 

Selain BOPO untuk menilai aspek earning (profitabilitas) juga 

dapat dinilai dengan ROA. Profitabilitas merupakan indikator yang paling 

penting untuk mengukur kinerja suatu bank. Return On Assets (ROA) 

memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning dalam 

kegiatan operasional perusahaan dengan memanfaatkan aktiva yang 
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dimilikinya. Tujuan utama operasional bank adalah mencapai tingkat 

profitabilitas yang maksimal. Sehingga ROA penting bagi bank karena 

ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya 

untuk menghasilkan income (Dewi, Sinarwati, dan Darmawan, 2014).  

Dari uraian di atas, maka telah jelas bahwa industri perbankan 

harus menjaga kinerja rasio-rasio keuangannya. Hasil penelitian yang 

berbeda-beda dari penelitian terdahulu terkait rasio-rasio yang 

berpengaruh terhadap Return On Assets (ROA) membuat penulis ingin 

melakukan penelitian kembali dan mereplikasi dari Dewi, Sinarwati, dan 

Darmawan (2014) yang peneliti sebelumnya melakukan pengamatan pada 

bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-

2012. Penelitian ini  berbeda dari penelitian sebelumnya dengan 

melakukan pengamatan pada bank persero yang terdaftar di Bank 

Indonesia (BI), dan periode waktu yang berbeda yaitu periode 2010-2014. 

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul 

PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR), LOAN TO 

DEPOSIT RATIO (LDR), DAN PERBANDINGAN BIAYA 

OPERASIONAL DENGAN PENDAPATAN OPERASIONAL 

(BOPO) TERHADAP RETURN ON ASSETS (ROA) (Studi Empiris 

pada 3 Bank Persero Terbesar di Indonesia Periode 2010-2014). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap Return 

On Assets (ROA)? 

2. Apakah Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap Return On 

Assets (ROA)? 

3. Apakah perbandingan Biaya Operasional dengan Pendapatan 

Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap Return On Assets (ROA)? 

4. Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), 

dan perbandingan Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional 

(BOPO) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Return On Assets 

(ROA)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan peneliti sehubungan 

dengan permasalahan adalah: 

1. Mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Return 

On Assets (ROA). 

2. Mengetahui pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Return 

On Assets (ROA). 

3. Mengetahui pengaruh perbandingan Biaya Operasional dengan 

Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Return On Assets (ROA). 
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4. Mengetahui secara bersama-sama pengaruh Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan perbandingan Biaya 

Operasional dengan Pendapatan (BOPO) terhadap Return On Assets 

(ROA). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Manajemen Perbankan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan 

menjadi dorongan bagi manajer untuk selalu meningkatkan kinerja 

atau profitabilitas perusahaan. 

2. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan 

bagi para investor di dalam melakukan penilaian atas saham-saham 

yang hendak dibeli, dengan melakukan analisis faktor fundamental 

(mendasar) dan mempertimbangkan tingkat risiko dari saham tersebut.  

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan bagi peneliti 

mengenai penelitian yang berkaitan dengan Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan perbandingan Biaya 

Operasioal dengan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Return 

On Assets (ROA). 
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4. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi 

mahasiswa didalam melakukan penelitian selanjutnya yang akan 

mengkaji lebih mendalam tentang faktor fundamental (mendasar) dan 

tingkat risiko pada Bank Umum di Indonesia. 

 

E. Ruang Lingkup Penulisan 

Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup yang akan 

diteliti. Faktor-faktor fundamental yang akan menjadi penelitian ini, yaitu 

Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan 

perbandingan Biaya Opersional dengan Pendapatan Operasional (BOPO) 

dalam hubungannya terhadap Profitabilitas yang diukur dengan Return On 

Assets (ROA). Adapun objek dari penelitian ini adalah perbankan persero 

yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) periode 2010-2014. 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian, maka penulis 

menyajikan susunan penelitian sebagai berikut: 

Bab I  Pendahuluan 

Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang 

hal-hal pokok sehubungan dengan penelitian yang meliputi: 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
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penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penulisan, dan 

sistematika penulisan. 

Bab II  Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi: teori signal 

(Signalling theory), bank, fungsi bank, rasio keuangan 

bank, Return on Assets (ROA), Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), perbandingan Biaya 

Opersional dengan Pendapatan Operasional (BOPO), 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis 

penelitian. 

Bab III Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan metode-metode penelitian yang 

digunakan, yang meliputi: jenis penelitian, populasi dan 

sampel penelitian, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, metode analisis data. 

Bab IV  Analisis Data dan Pembahasan 

Bab ini menguraikan tentang pemilihan sampel (data) yang 

digunakan dalam penelitian, pengolahan data tersebut 

dengan alat analisis yang diperlukan, dan pembahasan atas 

hasil analisis data. 
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Bab V   Penutup 

Bab ini berisi simpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan, keterbatasan penelitian, serta saran-saran bagi 

penelitian selanjutnya. 


