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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

Perekonomian tumbuh dan berkembang dengan berbagai macam 

lembaga keuangan. Salah satu dari lembaga-lembaga keuangan tersebut yang 

nampaknya paling besar peranannya dalam perekonomian adalah lembaga 

keuangan bank, yang lazimnya disebut bank. Bank merupakan lembaga 

keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan 

swasta maupun perorangan menyimpan dana-dananya. Melalui kegiatan 

perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan 

pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua 

sektor perekonomian. Bank merupakan lembaga yang berperan sebagai 

perantara keuangan (financial intermediary) antar pihak-pihak yang memiliki 

dana (surplus unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (defisit unit), 

tetapi memiliki fungsi-fungsi lain yang semakin luas saat ini. 

Perkembangan ekonomi membawa budaya Bank (Banking-Minded) 

semakin melekat dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Terlebih karena 

kemajuan perekonomian dan semakin tingginya tingkat kegiatan ekonomi, 

telah mendorong Bank untuk menciptakan produk dan layanan yang sifatnya 

memberikan kepuasan dan kemudahan, seperti menyediakan mekanisme dan 

alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi, memberikan jasa-

jasa lainnya. Perbankan merupakan lembaga keuangan yang sangat penting 

perananannya dalam kegiatan ekonomi, karena melalui kegiatan perkreditan 
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dan berbagai jasa yang diberikan oleh bank maka dapat melayani berbagai 

kebutuhan pada berbagai sektor ekonomi dan perdagangan. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa bank merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara.  

Bank merupakan perusahaan keuangan yang bergerak dalam 

memberikan layanan yang mengandalkan kepercayaan dari masyarakat dalam 

mengelola dananya (Kasmir, 2011:4). Penilaian kinerja perusahaan bagi 

manjemen dapat diartikan sebagai penilaian terhadap hasil atau prestasi yang 

dapat dicapai. Sehingga perusahaan dapat dikatakan berhasil dan sukses 

apabila dapat menghasilkan laba yang maksimal. Laba merupakan keuntungan 

yang diperoleh suatu perusahaan setelah dalam masa perhitungan antara 

pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Pertumbuhan laba dapat 

digunakan sebagai ukuran dari prestasi yang dicapai suatu perusahaan yang 

ditunjukkan dalam laporan keuangan perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan 

penting dilakukan baik oleh manajemen, pemegang saham, pemerintah, 

maupun pihak lain yang berkepentingan terkait dengan distrubusi kesejahteraan 

diantara mereka, tidak terkecuali perbankan. Pada saat kondisi perbankan 

terpuruk dapat berpengaruh langsung terhadap kelangsungan hidup perbankan 

Indonesia yang ditunjukkan dengan semakin besarnya proporsi kredit yang 

bermasalah atau macet dan semakin rendahnya tingkat likuiditas bank yang 

berdampak pada kondisi bank, semakin sulit untuk meneruskan kegiatan 

usahanya. 

Perusahaan menggunakan kinerja keuangan untuk mengukur 

keberhasilan yang telah dicapai. Kinerja keuangan membantu perusahaan 
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untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, dan pengambilan keputusan 

keuangan perusahaan. Kinerja keuangan yang baik menunjukkan perusahaan 

dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Setiap perusahaan mengetahui hasil 

kinerjanya melalui laporan keuangan. Menurut Hanafi dan Halim (2007:49) 

laporan perusahaan merupakan salah satu sumber informasi yang penting 

disamping informasi lain seperti informasi industri, kondisi perekonomian, 

pangsa pasar perusahaan, kualitas manajemen dan lainnya. Ada tiga macam 

laporan keuangan yang pokok yang dihasilkan, (1) Neraca, (2) Laporan Rugi 

Laba, dan (3) Laporan aliran kas. 

Bank Indonesia tidak mempunyai alternatif lain dalam mengatasi 

masalah tersebut dengan melakukan penutupan usaha bank yang dilakukan 

oleh Bank Indonesia mengakibatkan jumlah bank yang beroperasi menjadi 

semakin sedikit. Kondisi perekonomian Indonesia yang sedang terpuruk juga 

membawa dampak yang cukup besar pada menurunnya jumlah bank yang 

beroperasi menjadi. Oleh karena itu perlu tindakan-tindakan untuk 

menyelamatkan dan menyehatkan bank umum agar bank-bank yang masih 

beroperasi tidak terpuruk kinerjanya, terutama kinerja keuangan dalam hal 

pertumbuhan laba perbankan. Informasi tentang posisi kinerja perusahaan, 

keuangan perusahaan, aliran kas perusahaan, dan informasi lain yang berkaitan 

dengan keuangan dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Laporan 

keuangan memberikan informasi posisi dan kinerja keuangan yang telah 

dicapai perusahaan pada periode waktu tertentu. Oleh karena itu, laporan 
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keuangan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak, seperti: pemilik perusahaan, 

manajemen, investor, kreditur untuk mengambil keputusan. 

Laporan keuangan dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan 

perusahaan dan membantu perusahaan untuk membuat rencana dan 

meramalkan posisi keuangan di masa datang.Untuk memahami informasi 

tentang laporan keuangan, analisis laporan keuangan sangat dibutuhkan. 

Analisis laporan keuangan meliputi perhitungan dan interpretasi rasio 

keuangan. Sasaran utama pelaporan keuangan adalah informasi tentang prestasi 

perusahaan yang disajikan melalui pengukuran laba dan kompenennya. FSAB 

statement mendefinisikan accounting income atau laba akuntansi sebagai 

perubahan dalam equity (net asset) dari suatu enity selama suatu periode 

tertenru yang diakibatkan oleh transaksi dan kejadian atau peristiwa yang 

berasal dari bukan pemilik. Tujuan laporan laba dalah memberikan informasi 

yang berguna bagi pihak-pihak yang paling berkepentingan dalam laporan 

keuangan. 

Salah satu ukuran kinerja perusahaan adalah analisis pertumbuhan laba. 

Rasio pertumbuhan mengukur kemampuan perusahaan untuk mempertahankan 

posisi ekonomisnya dalam pertumbuhan perekonomian dan dalam industri atau 

pasar produk tempatnya beroperasi. 

Alat analisis keuangan yang paling sering digunakan untuk 

memprediksi pertumbuhan laba adalah rasio keuangan. Rasio keuangan 

merupakan perbandingan angka-angka dari perkiran-perkiran yang terdapat di 

neraca dan laporan rugi laba. Dari perbandingan tersebut dapat di 
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interprestasikan untuk mengetahui kondisi keuangan dan kinerja keuangan. 

Rasio keuangan bermanfaat untuk memprediksi pertumbuhan laba mengenai 

suatu kondisi perusahaan. Pertumbuhan laba digunakan sebagai alat untuk 

menghadapi berbagai masalah mungkin akan terjadi kondisi dimasa yang akan 

datang. Investor dapat menganalisis berbagai informasi dari suatu laporan 

keuangan, salah satunya pertumbuhan laba dan berbagai macam rasio 

keuangan berupa likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas yang 

digunakan untuk menilai kondisi suatu perusahaan dengan tujuan untuk 

mengukur kemampuan dalam membayar kembali hutangnya dan ditambah 

beban bunganya. 

Pertumbuhan laba merupakan salah satu rasio pertumbuhan yang dapat 

digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Pertumbuhan laba 

mencerminkan keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan secara 

efektif dan efisien. Pertumbuhan laba (Harahap, 2011) adalah rasio yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan meningkatkan laba bersih dibanding 

tahun sebelumnya. Semua perusahaan selalu mengharapkan kenaikkan laba 

pada setiap periode waktu, namun prakteknya laba terkadang mengalami 

penurunan. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian lebih lanjut 

tentang temuan-temuan empiris mengenai rasio keuangan, khususnya yang 

menyangkut kegunaanya dalam memprediksi pertumbuhan laba yang akan 

datang pada perusahaan perbankan di Indonesia. Alasan pemilihan 

pertumbuhan laba dikarenakan laba mencerminkan kinerja perusahaan, dari 

ukuran pertumbuhan laba maka kita dapat melihat apakah perusahaan 
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mempunyai kinerja yang bagus atau tidak. Oleh karena itu diperlukan analisis 

laporan keuangan untuk menganalisis, mengestimasi laba, dan mengambil 

keputusan atas petumbuhan laba yang akan dicapai untuk periode waktu yang 

akan datang. Pertumbuhan laba merupakan suatu ukuran dari kinerja 

perusahaan maka semakin tingggi laba yang dicapai perusahaan 

mengindikasikan semakin baik kinerja perusahaan. Dengan demikian, apabila 

rasio keuangan baik maka pertumbuhan laba perusahaan juga baik.  

Dari latar belakang di atas memberikan motivasi untuk meneliti 

kembali dengan judul “ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK 

MEMPREDIKSI PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN 

PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 

PERIODE 2012-2014” 

B. Rumuasan Masalah 

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

Return On Asset (ROA), Net Profit Margin (NPM) dan Return On Equity 

(ROE)  berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba pada perusahaan perbankan 

yang terdaftar di BEI? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian yang dianalisis adalah dengan 

menggunakan laporan Bank umum yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesiaselama kurun waktu tiga tahun yaitu periode 2012-2014. Batasan 

masalah tersebut untuk lebih memfokuskan dalam pembahasan penelitian ini. 
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D. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk 

menganalisis pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Return On Asset (ROA), Net Profit Margin (NPM), dan Return On 

Equity (ROE) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi akademis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

peneliti yang akan datang dan menjadi dasar masukan untuk peneliti 

selanjutnya terutama yang berkaitan dengan Pertumbuhan Laba. 

b. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

teoritis bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai bahan referensi dalam 

melakukan penelitian selanjutnya yang terutama berkaitan dengan 

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

Return On Asset (ROA), Net Profit Margin (NPM),Return On Equity 

(ROE) terhadap Pertumbuhan Laba. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pihak manajemen bank, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai acuan dan masukan bagi Bankuntuk mengetahui 

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

Return On Asset (ROA), Net Profit Margin (NPM),dan Return On Equity 

(ROE) terhadap Pertumbuhan Laba dan tinjauan dalam menangkut Laba.  
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b. Bagi Pengguna Jasa Perbankan, hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai bahan informasi terutama mengenai pengaruh Pertumbuhan Laba 

dalam suatu perusahaan Bank. 

F. Sistematika Penulisan 

Agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai isi skripsi ini, 

maka penulis membagi penelitian ini dalam lima bab. Sistematika dalam 

pembahasan ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini tinjauan pustaka, menguraikan teori-teori 

yang menjelaskan permasalahan yang akan diteliti. 

Permasalahan yang diuraikan adalah pengertian perbankan, 

fungsi bank, kegiatan dan jenis bank, sumber dana bank, 

peran penting bank, pengertian laporan keuangan, jenis 

laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, pengertian 

analisis laporan keuangan, tujuan analisis laporan 

keuangan, laporan keuangan sebagai data analisis, rasio 

keuangan, analisis dan keterbatasan rasio keuangan, 

manfaat analisis rasio keuangan, pertumbuhan laba, faktor-

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba, pos-pos yang 
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terkait dengan pertumbuhan laba, penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Dalam bab metode penelitian, menguraikan mengenai 

desain penelitian, definisi operasional variabel, populasi, 

sampel dan teknik sampling, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini, menguraikan tentang profil perusahaan, 

analisis rasio keuangan untuk memprediksi pertumbuhan 

laba, dan pembahasan mengenai hasil analisis objek 

penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab penutup, menguraikan tentang kesimpulan, 

keterbatasan penelitian, dan saran-saran untuk pihak yang 

terkait. 

 

 

 

 

 

 

 


