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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 peratara keuangan (financial intermediary), yaitu 

perantara antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak 

yang membutuhkan dana.  (Kasmir, 2012: 24). Oleh karena itu bank harus dapat 

menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjamin tingkat likuiditas juga 

beroperasi secara efektif dan efisien untuk mencapai profitabilitas yang tinggi. 

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa sektor perbankan mempunyai peran 

penting sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kesehatan 

dan stabilitas perbankan akan sangat berpengaruh terhadap pasang surut suatu 

perekonomian. Bank yang sehat merupakan kebutuhan suatu perekonomian yang 

ingin tumbuh dan berkembang dengan baik.  

Menurut Budisantoso, Nuritomo (2014: 73) kesehatan suatu bank dapat 

diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional 

perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan 

baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. 

Pengertian tentang kesehatan bank tersebut merupakan suatu batasan yang sangat 

luas karena kesehatan bank memang mencakup kesehatan suatu bank untuk 

melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya. 
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 Kinerja keuangan bank merupakan bagian dari kinerja bank secara 

keseluruhan. Kinerja (performance) bank secara keseluruhan merupakan 

gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut 

aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan, dan penyaluran dana, teknologi 

maupun sumber daya manusia (Faisal Abdullah, 2003: 120). Salah satu tujuan 

utama penelitian di bidang kinerja keuangan adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis tingkat profitabilitas yang dihasilkan pada suatu periode waktu 

tertentu. 

       Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan usahanya 

(Taswan, 2006: 4). Perusahaan perbankan dipilih sebagai objek penelitian karena 

perusahaan perbankan merupakan perusahaan yang sangat menunjang 

perekonomian Indonesia secara menyeluruh, baik dalam memberikan jasa kredit 

pinjaman untuk usaha mikro maupun makro dan juga sebagai media penyimpanan 

dana yang aman bagi para nasabahnya. 

       Beberapa rasio keuangan dapat digunakan untuk menghitung suatu laporan 

keuangan melalui beberapa rasio keuangan yang biasanya dijadikan sebagai dasar 

penilaian tingkat kesehatan bank dan nantinya hasil tersebut akan dijadikan alat 

untuk mengestimasikan beberapa hubungan kunci serta kecenderungan yang dapat 

memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi keberhasilan perusahaan 

dimasa yang akan datang. 

       Kinerja keuangan perbankan dapat dilihat dari Return on Assets (ROA). 

Alasan dipilihnya ROA sebagai ukuran kinerja adalah karena ROA digunakan 
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untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan 

dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliknya. Semakin besar ROA suatu bank, 

semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin 

baik pula posisi bank dari segi penggunaan aset. Dengan demikian kinerja 

keuangan dalam suatu perbankan akan mengalami peningkatan. 

Capital Adequacy Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kecukupan modal guna menutupi kemungkinan kegagalan dalam pemberian 

kredit. Capital Adequacy Ratio sering disebut rasio permodalan yang merupakan 

modal dasar yang harus dipenuhi bank. Apabila CAR suatu perbankan mengalami 

kenaikan maka kinerja keuangan juga akan mengalami peningkatan. Net Interest 

Margin adalah sebuah rasio keuangan yang merupakan hasil dari perbandingan 

antara pendapatan dari bunga terhadap aktiva, yang juga merupakan selisih antara 

bunga simpanan dan bunga pinjaman. Semakin besar NIM suatu bank maka 

kinerja keuangan bank akan semakin membaik dan meningkat.  

Loan to Deposit Ratio adalah rasio yang menunjukkan tingkat likuiditas suatu 

bank dan kemampuan menjalankan fungsi intermediasinya dalam menyalurkan 

dana pihak ketiga ke kredit. Rasio ini memiliki pengaruh positif terhadap 

perubahan laba, yang berarti jika rasio ini menunjukkan angka yang tinggi maka 

perubahan laba juga tinggi, begitu pula sebaliknya. Semakin tinggi tingkat LDR 

suatu bank maka akan meningkatkan pendapatan bunga sehingga ROA semakin 

tinggi, dengan demikian kinerja keuangan bank akan semakin membaik dan 

meningkat.  
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       Non Performing Loan adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kredit 

bermasalah terhadap total kredit. Rasio ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan bank dalam menyanggah risiko kegagalan kredit oleh debitur. 

Semakin kecil NPL semakin kecil pula risiko yang ditanggung pihak bank yang 

mengakibatkan ROA suatu bank semakin tinggi, dengan demikian kinerja 

keuangan bank akan semakin membaik dan meningkat. 

       Biaya Operasional per Pendapatan Operasional adalah rasio perbandingan 

antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. Rasio BOPO digunakan 

untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan 

kegiatan operasinya. Semakin kecil rasio BOPO menunjukkan semakin efisien 

suatu bank dalam menjalankan aktivitas usahanya, sehingga ROA bank akan 

meningkat. Dengan meningkatnya ROA tersebut kinerja keuangan bank akan 

semakin membaik dan meningkat 

Kualitas Aktiva Produktif adalah penempatan bank dalam bentuk kredit, surat 

berharga, penyertaan, dan penanaman lainnya dengan tujuan untuk memperoleh 

penghasilan. Kualitas Aktiva Produktif menunjukkan kualitas penanaman aktiva 

serta porsi penyisihan untuk menutupi kerugian akibat penghapusan aktiva 

produktif. Semakin kecil KAP akan mengakibatkan pendapatan semakin besar, 

sehingga ROA akan meningkat. Dengan meningkatnya ROA tersebut kinerja 

keuangan bank akan semakin efektif. 

       Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel 

yang menurut penelitian sebelumnya paling berpengaruh terhadap kinerja bank. 

Oleh karena itu, perlu diuji kembali konsistensi dari variabel-variabel tersebut 
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dalam mempengaruhi kinerja bank khususnya di Indonesia. Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pemilihan variabel independen yang 

digunakan serta periode penelitiannya. 

       Penelitian ini mengacu pada Nur Aini (2013) yang melakukan penelitian 

dengan tujuan untuk menguji pengaruh CAR, NIM, LDR, NPL, BOPO, dan KAP 

terhadap perubahan laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Pengujian penelitian dengan menggunakan analisis regresi linier 

berganda berbasis OLS (Ordinary Least Squerst). Penelitiannya menjelaskan 

pengaruh CAR, NIM, LDR, NPL, BOPO, dan KAP terhadap perubahan laba yang 

diukur dengan ROA. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa CAR, NIM, LDR 

berpengaruh positif terhadap ROA, sedangkan NPL, BOPO, dan KAP 

berpengaruh negatif terhadap ROA. 

       Penelitian ini bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap 

kinerja keuangan dengan menggunakan Return on Asset (ROA) sebagai alat ukur 

kinerja perusahaan, dimana Return on Asset (ROA) sebagai variabel terikat 

(dependent variabel), sedangkan Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Interest 

Margin (NIM), Loan to Deposit Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL), 

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Kualitas Aktiva 

Produktif (KAP) sebagai variabel bebas (independent variabel). 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nur Aini 

(2013), Darmansyah (2014), Dewa Ayu &Ida Bagus (2016), Tan Sau Eng (2013), 

Esther, dkk (2011), menyatakan bahwa variabel CAR, NIM, LDR, NPL, BOPO, 

dan KAP berpengaruh terhadap kinerja keuangan, maka judul penelitian ini adalah 
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“Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Net Interest Margin, Loan to Deposit 

Ratio, Non Performing Loan, Biaya Operasional Pendapatan Operasional, dan 

Kualitas Aktiva Produktif terhadap Kinerja Keuangan” (Studi Empiris Perusahaan 

Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2015. 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh rasio keuangan terhadap kinerja 

keuangan sektor perbankan, sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya 

sebagai berikut: 

1.  Apakah CAR berpengaruh terhadap kinerja keuangan? 

2.  Apakah NIM berpengaruh terhadap kinerja keuangan? 

3.  Apakah LDR berpengaruh  terhadap kinerja keuangan? 

4.  Apakah NPL berpengaruh terhadap kinerja keuangan? 

5.  Apakah BOPO berpengaruh terhadap kinerja keuangan? 

6.  Apakah KAP berpengaruh terhadap kinerja keuangan? 

C. Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut: 

1.  Untuk menganalisis pengaruh CAR terhadap kinerja keuangan.  

2.  Untuk menganalisis pengaruh NIM terhadap kinerja keuangan.  

3.  Untuk menganalisis pengaruh LDR terhadap kinerja keuangan.  

4.  Untuk menganalisis pengaruh NPL terhadap kinerja keuangan. 

5.  Untuk menganalisis pengaruh BOPO terhadap kinerja keuangan. 
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6.  Untuk menganalisis pengaruh KAP terhadap kinerja keuangan. 

D. Manfaat Penelitian  

       Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Manfaat Bagi Pengambil Kebijakan 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan 

mengenai tingkat kesehatan perbankan. 

2. Manfaat Bagi Akademisi 

       Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan literatur dalam bidang 

ilmu ekonomi akuntansi. 

3. Manfaat Bagi Lembaga Perbankan 

       Penelitian ini dapat sebagai masukan dalam menilai tingkat kesehatan 

bank. 

E. Sistematika Penulisan 

       Untuk mempermudah pemahaman penelitian, sistematika penulisan terdiri 

dari lima bab yang diuraikan sebagai berikut: 

BAB I       PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang berisi 

tentang masalah-masalah yang mendasari penelitian. Selanjutnya 

dibahas mengenai rumusan masalah yaitu masalah-masalah yang 

diteliti oleh penulis. Dalam bab ini juga dipaparkan mengenai tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi berisi 

urutan-urutan penyusunan dan penulisan dalam penelitian ini. 
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BAB II      TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini diuraikan mengenai tinjauan teoritis dari variabel  

dependen, variabel independen yang digunakan dalam penelitian. 

Selain itu, di dalamnya berisi mengenai penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran, dan pengembangan hipotesis. 

BAB III     METODE PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi, dan 

sampel penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, definisi 

operasional variabel dan teknik analisis data. 

BAB IV     ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai penyajian dan analisis data serta 

penjelasan mengenai hasil analisis data dan pembahasan. 

BAB V      PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang simpulan dari hasil penelitian, 

keterbatasan penelitian, dan saran penelitian. 

 

 

 

 

 


