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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Lembaga keuangan menurut Dahlan Siamat (1995:1) adalah suatu 

badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan 

(Financial assets) atau tagihan-tagihan (claim) misalnya saham, obligasi, 

dibandingkan asset riil misalnya: gedung, peralatan, dan bahan baku. 

 Menurut Surat keputusan Menteri keuangan Republik indonesia 

No. 792 Tahun 1990 tetang “Lembaga Keuangan”, lembaga keuangan 

diberi batasan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, 

melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat 

terutama guna membiayai investasi perusahaan. Harus diakui jika setiap 

negara dalam membangun dan menggerakan roda ekonominya 

membutuhkan peran lembaga keuangan, terutama para pebisnis. Jika 

negara yang aktivitas ekonominya tinggi maka peran lembaga keuangan 

pasti tinggi. Oleh karena itu lembaga keuangan yang berada di suatu 

negara harus selalu berada dalam keadaan sehat, tidak hanya secara jangka 

pendek namun juga secara jangka panjang. Pentingnya kesehatan lembaga 

keuangan, khususnya perbankan, dalam penciptaan sistem keuangan yang 

sehat mempunyai beberapa alasan. (Irham Fahmi, 2014:3). 

 Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam 

memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua 
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sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu 

membutuhkan jasa bank. oleh karena itu saat ini dan dimasa yang akan 

datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak 

menjalan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik 

sosial atau perusahaan. Fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangatlah 

vital, misalnya dalam hal penciptaan uang, mengedarkan uang, 

menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat 

mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan 

lainnya (Kasmir, 2002 : 2). Bank memfasilitasi kepentingan penabung 

dengan peminjaman melalui produk dan layanan keuangan yang 

ditawarkan. Selain kegiatan bank juga dapat memberikan layanan yang 

memfasilitasi lalu lintas pembayaran. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa 

peran bank yang dapat digunakan sebagai alat dalam penetapan kebijakan 

moneter juga merupakan sumber utama kredit untuk membiayai 

pembangunan yang pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi suatu negara (Koch, 2000; Buchory, 2006). 

 Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan pada Bab 1 dan 

pasal 1 serta ayat 2 dijelaskan bahwa , bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Adapun pada ayat 1 dijelaskan tentang definisi perbankan adalah segala 
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sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan 

usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya 

(Irham Fahmi, 2014 : 2). 

Tujuan fundamental bisnis perbankan adalah mmperoleh 

keuntungan optimal dengan jalan memberikan layanan jasa keuangan 

kepada masyarakat. Bank yang dapat selalu menjaga kinerjanya dengan 

baik terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu 

membagikan deviden dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu 

berkembang dan dapat memenuhi ketentuan prudential banking regulation 

dengan baik, maka ada kemungkinan nilai saham dari bank yang 

bersangkutan dipasar sekunder dan jumlah dana pihak ketiga yang berhasil 

dikumpulkan akan naik. Kenaikan nilai saham dan jumlah dana pihak 

ketiga ini merupakan salah satu indikator naiknya kepercayaan masyarakat 

kepada bank yang bersangkutan. Kepercayaan dan loyalitas pemilik dana 

terhadap bank merupakan faktor yang sangat membantu dan 

mempermudah pihak manajemen bank untuk menyusun strategi bisnis 

yang baik. Sebaliknya para pemilik dana yang kurang menaruh 

kepercayaan kepada bank yang bersangkutan maka loyalitasnya pun juga 

sangat tipis, hal ini tentu sangat tidak menguntungkan bagi bank yang 

bersangkutan karena para pemilik dana ini sewaktu-waktu dapat menarik 

danannya dan memindahkannya ke bank lain (Mudrajad dan Suhardjono, 

2002 : 539). 
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 Penilaian terhadap kinerja suatu bank tertentu dapat dilakukan 

dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangannya. dalam 

penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih 

mementingkan Return On Asset (ROA) dari pada Return On Equity (ROE) 

karena Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas yang 

diukur dengan asset yang dananya sebagian besar berasal dari dana 

simpanan masyarakat sehingga ROA lebih mewakili dalam mengukur 

tingkat profitabilitas perbankan (Dendawijaya, 2000:121). Analisis tingkat 

kesehatan bank bertujuan untuk menganalisis kekuatan maupun 

kelemahan suatu bank serta mengevaluasi kinerja bank dan memprediksi 

kinerja bank kedepannya (Kosmidou, et al., 2008). Analisis laporan 

keuangan (financial statement analysisis) adalah aplikasi dari alat dan 

teknik analitis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data-data 

yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang 

bermanfaat dalam analisis bisnis (Subramanyam, dkk, 2010:4).  

Laporan keuangan adalah hasil atau proses yang dapat digunakan 

sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu 

perusahaan dengan pihak yang berkepentingan (Munawir, 2004 : 2). 

Harahap (2008:105) menyatakan bahwa “laporan keuangan” 

menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada 

saat tertentu atau jangka waktu tertentu. adapun jenis laporan keuangan 

yang lazim dikenal adalah neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan 

laporan perubahan posisi keuangan. Karena banyaknya alat yang dapat 
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dipakai untuk mengukur kinerja, seseorang dapat saja menggunakan 

semua ukuran dan rasio yang ada, namun hanya dengan beberapa dari 

rasio dan ukuran pun jika dikombinasikan secara tepat, sudah bisa 

memberikan informasi dan gambaran yang benar-benar dibutuhkan oleh 

seorang analis untuk menentukan keputusan.  

Pada dasarnya untuk menilai suatu kinerja perusahaan dilakukan 

penilaian dari sudut pandang keuangan dan non keuangan. Peniliaian dari 

aspek non keuangan mencerminkan kinerja perusahaan yang mengarah  

pada keorganisasian perusahaan yang menjadi sumber untuk 

meningkatkan kinerja perbankan. Pada aspek keuangan perusahaan dapat 

mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya apakah kondisi 

keuangan tersebut profitable atau tidak. Perusahaan selama ini lebih 

banyak mlakukan pengukuran yang lebih menekan ke aspek keuangan. 

Pendekatan yang paling popular dan banyak digunakan adalah mengukur 

kinerja perusahaan dengan menggunakan teknik “analisis rasio keuangan”. 

Analisis rasio keuangan adalah analisa yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan masing-masing 

pos yang membutuhkan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang 

merupakan dasar untuk mengetahui kondisi keuangan dan hasil operasi 

suatu perusahaan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau 

pertimbangan antara jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan 

menggunakan alat analisis berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau 
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memberikan gambaran kepada penganalisis tentang baik atau buruknya 

keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan (Munawir, 2000:64). 

Dalam melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank, 

bank sentral biasanya menggunakan kriteria CAMEL yaitu Capital 

adequacy, Assets quality, Manajemen qulity, Earning, Liquidity. OEOI 

merupakan rasio operating expenses to operating ratio, yang menjadi 

proxy efisiensi operasional yang biasa digunakan oleh Bank Indonesia. 

Bank Indonesia menetapkan besarnya rasio OEOI tidak melebihi 90%, 

apabila melebihi 90%, maka bank tersebut dikatakan tidak efisien. LDR 

adalah Loans to Deposit Ratio, rasio ini digunakan untuk mewakili ukuran 

likuiditas bank. Sebuah perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan 

likuiditasnanya serta menjamin kelancaran operasi dalam memenuhi 

kewajibanya. Bank yang memiliki total asset besar, mempunyai 

kesempatan untuk menyalurkan kreditnya kepada pihak peminjam dan 

jumlah yang lebih besar, sehingga memperoleh keuntungan yang tinggi 

(Alper, et al., 2011). Equity to Asset Ratio (EAR) menunjukan prosentase 

investasi dalam total aktiva yang telah dibelanjai dengan dana yang berasal 

dari modal sendiri (Jumingan, 2009:135). 

Berdasarkan masalah yang terpapar di atas penulis merasa tertarik 

untuk melakukan penelitian dalam tugas skripsinya tentang “PENGARUH 

RASIO OEOI, LDR, DAN EAR TERHADAP KINERJA BANK GO 

PUBLIK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 

PERIODE 2011-2015”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang 

penelitian ini, maka permasalahan yang akan diungkap adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh antara Operating Expenses to Operating 

Income (OEOI) terhadap Return On Assets (ROA) pada bank yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah terdapat pengaruh antara Loan To Deposit Ratio (LDR) 

terhadap Return On Assets (ROA) pada bank yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia? 

3. Apakah terdapat pengaruh antara Equity to Asset Ratio (EAR) 

terhadap Return On Assets (ROA) pada bank yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh Operating Expenses to Operating Income 

(OEOI) terhadap Return On Asset (ROA).  

2. Untuk mengetahui pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap 

Return On Asset. 

3.  Untuk mengetahui pengaruh Equity to Assets Ratio (EAR) terhadap 

Return On Asset (ROA). 
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D. Manfaat Penelitian 

Sejalan dengan tujuan dari penelitian ini, maka manfaat yang 

diperoleh dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Bagi penulis  

a. Menambah pengetahuan dan wawasan dalam menganalisis 

pengaruh rasio-rasio keuangan terhadap kinerja perbankan. 

b. Belajar untuk menguji, meneliti dan mengaplikasikan dari 

permasalahan yang terjadi. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam 

menganalisis rasio-rasio keuangan terhadap kinerja perbankan bagi 

peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang analisis 

pengaruh rasio-rasio keuangan terhadap kinerja perbankan. 

3. Bagi kampus 

Untuk menambah informasi dan wawasan bagi mahasiswa/i 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, khususnya program studi 

Manajemen. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

BABI  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang perbankan, laporan keuangan 

(financial statement), kinerja perbankan, analisis rasio 

keuangan, kerangka berfikir, penelitian terdahulu, dan 

hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

 Bab ini berisi tentang jenis penelitian, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, desain pengambilan sampel, dan metode 

analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini berisi diskripsi data, pengujian analisis regresi linier 

berganda, pengujian asumsi klasik, uji hipotesis, pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran 

dari pelaksanaan hasil penelitian. 


