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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi untuk menjadi 

negara maju. Namun sayangnya banyak hambatan yang menghalangi 

kemajuan tersebut, salah satu faktor penghalang tersebut adalah masalah 

keuangan. Sektor perbankan dalam suatu negara memiliki peran penting 

dalam kehidupan masyarakat saat ini yang sebagian besar melibatkan jasa 

dari sektor perbankan (Dewi et al., 2015). 

Kondisi perekonomian global akan terus berkembang sesuai 

dengan tuntutan zaman, terutama dalam hal perbankan dengan lingkup 

yang semakin luas tentu akan mengakibatkan persaingan usaha yang 

semakin ketat. Perbankan akan terdorong untuk beradaptasi dengan 

meningkatkan kinerjanya untuk memperoleh profit yang optimal ditengah 

persaingan bisnis. 

Perbankan merupakan suatu lembaga yang bergerak pada bidang 

keuangan yang mempunyai peran penting terhadap perekonomian negara. 

Peran perbankan adalah sebagai intermediasi atau sarana penghubung 

pihak yang kelebihan dana (surplus) dan bagi pihak yang kekurangan dana 

(defisit) untuk dihimpun dan dikelola dalam bentuk simpanan dan akan 

disalurkan kembali kepada masyarakat umum dalam bentuk kredit guna 

memenuhi kebutuhan masyarakat. 
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Dimulai pada tahun 1980, dengan tidak adanya undang-undang 

yang mengatur tentang perbankan. Pada tahun 1992, perkembangan 

perbankan di Indonesia sudah mendapat kepastian dengan adanya Undang-

undang No.7 tahun 1992. Dengan adanya undang-undang tersebut maka 

kepercayaan masyarakat terhadap perbankan meningkat, sehingga 

terbentuklah sistem penilaian kesehatan bank. Namun setelah tahun 1992 

kinerja perbankan menurun, hal itu dikarenakan adanya kredit macet, 

likuiditas bank yang sangat rendah, tingkat kecukupan modal bank yang 

rendah dan peraturan mengenai tingkat kesehatan bank yang sulit 

diterapkan. Sehingga pada tanggal 9 Januari 2004 Bank Indonesia 

mengeluarkan API (Arsitektur Perbankan Indonesia) untuk membangun 

kembali perekonomian di Indonesia (A.A. Yogi Prasanjaya and Wayan 

Ramantha, 2013). 

Liberalisasi sektor perbankan sejak tahun 1998 lebih banyak 

berimplikasi pada kuantitas daripada kualitas lembaga perbankan, 

sehingga efisiensi dan stabilitas perbankan masih sangat jauh dari yang 

diharapkan. Kondisi perbankan ini mendorong pihak-pihak yang terlibat 

didalamnya untuk melakukan penilaian atas kesehatan bank (Christiano et 

al., 2015). 

Menilai tingkat kesehatan perbankan sangat penting dilakukan, 

terutama bagi para deposan. Para deposan sebelum melakukan deposit 

wajib mengetahui kinerja bank yang akan dituju terlebih dahulu, seperti 

mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat meningkatkan 
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Risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan bank pada saat ini dan masa 

yang akan datang serta mempertimbangkan keterkaitan antar Risiko dan 

antar faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank. 

Laporan keuangan merupakan sebuah informasi yang penting bagi 

deposan dalam mengambil keputusan. Manfaat laporan keuangan tersebut 

menjadi optimal bagi deposan apabila menganalisis lebih lanjut melalui 

analisis rasio keuangan. Rasio keuangan berguna untuk memprediksi 

kesulitan keuangan perusahaan, hasil operasi, kondisi keuangan saat ini 

dan pada masa yang akan datang, serta sebagai pedoman bagi deposan 

mengenai kinerja masa lalu dan masa mendatang. 

Analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi 

perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan 

yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan 

atau prestasi operasi dimasa lalu dan membantu menggambarkan trend 

pola perubahan tersebut, untuk kemudian menunjukkan risiko dan peluang 

yang melekat pada perbankan yang bersangkutan. 

Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, maka perbankan 

harus melakukan kinerjanya dengan baik, seperti menjalankan fungsinya 

sebagai fungsi intermediasi dan membantu kelancaran lalu lintas 

pembayaran, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat umum dan 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Return on Asset (ROA) sangat penting digunakan dalam mengukur 

profitabilitas dalam suatu bank, dimana menggambarkan kemampuan 
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suatu bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan. Maka faktor utama 

yang mempengaruhi profitabilitas suatu bank menurut Machfoedz (1999) 

adalah manajemen. Yaitu seluruh manajemen suatu bank, salah satunya 

baik yang mencakup manajemen permodalan, manajemen umum, 

manajemen rentabilitas, dan manajemen likuiditas yang pada akhirnya 

mempengaruhi pada perolehan laba perusahaan bank umum (Rafsanjani, 

2016). 

Untuk menilai kecukupan modal dan kesehatan bank dapat dilihat 

dengan menggunakan berbagai aspek, salah satunya ialah menggunakan 

Capital Adequacy ratio (CAR), Biaya Operasioal dan Pendapatan 

Operasional (BOPO), Loan to Deposits Ratio (LDR), dan Net Interest 

Margin (NIM). 

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan tolok ukur penilaian 

rasio permodalan dalam konteks tingkat kesehatan keuangan yang dimiliki 

oleh setiap bank. Bank yang memiliki modal yang tinggi dianggap relatif 

lebih aman dibanding dengan bank yang memiliki modal rendah, hal ini 

dikarenakan bank yang memiliki modal tinggi cenderung memiliki tingkat 

kebutuhan yang rendah dari pada pendanaan (A.A. Yogi Prasanjaya and 

Wayan Ramantha, 2013). 

Sejak periode krisis sampai saat ini CAR menjadi acuan utama 

dalam menentukan kesehatan bank (SK Direktur Bank Indonesia April 

1999). Gubernur Bank Indonesia secara resmi mengumumkan 

implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) mengenai arah dan 
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tatanan perbankan nasional ke depan. Salah satu program API adalah 

mempersyaratkan modal minimum bagi bank umum menjadi Rp 100 

miliar dengan CAR minimum 8% selambat-lambatnya pada tahun 2010. 

Faktor lain untuk mengukur penilian kinerja bank adalah Biaya 

Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). BOPO merupakan 

perbandingan antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional. 

Semakin rendah BOPO maka semakin efisien dalam memanfaatkan 

sumber dana suatu bank tersebut (Zulifiah, 2014).  

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 14/26/PBI/2012 tentang 

Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, Bank 

Indonesia menetapkan bahwa tingkat efisiensi Bank dapat diukur 

menggunakan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO) dan rasio Net Interest Margin (NIM). Menurut Info Bank 

no.399/Juni 2012/Vol.XXXIV mensyaratkan untuk NIM adalah sebesar 6 

persen, sedangkan untuk BOPO sebesar 92 persen. Semakin besar BOPO 

suatu Bank maka menunjukkan semakin tidak efisiennya suatu bank 

tersebut dalam beroperasi, sebaliknya untuk NIM dimana semakin besar 

NIM yang diperoleh suatu Bank maka menunjukkan tingkat efisien yang 

semakin tinggi (Tan Sau Eng, 2013). 

Loan to Deposits Ratio (LDR) merupakan perbandingan antara 

seluruh jumlah kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga. 

Jumlahnya besar kredit yang diberikan maka keuntungan yang diperoleh 

suatu bank akan besar. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit, 
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sedangkan dana yang terhimpun banyak maka akan menyebabkan bank 

tersebut rugi. Semakin tinggi LDR maka semakin meningkat pula laba 

yang diperoleh suatu bank (Susilowati et al., 2017). 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian 

sebelumnya, beberapa pengembangan yang membedakan dengan 

penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan sampel pada bank umum 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 sampai dengan 

periode 2017. Perbedaan lainnya terletak pada penggunaan pada variabel 

independen dan variabel dependen yang mana dalam penelitian 

sebelumnya hanya menggunakan sedikit variabel.   

Dengan adanya permasalahan yang dihadapi bank, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang kesehatan bank karena 

keadaan perbankan yang tidak stabil, sehingga perbankan yang beroprasi 

semakin berkurang. Berdasarkan masalah tersebut diatas, maka dalam 

penelitian ini diambil judul “Analisis Pengaruh Kecukupan Modal (CAR, 

BOPO, LDR, NIM)Terhadap Kesehatan Keuangan (Profitabilitas) pada 

Bank Umum yang Listing di BEI Periode 2014-2017”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh signifikan 

terhadap kesehatan keuangan bank umum? 
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2. Apakah Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) 

berpengaruh signifikan terhadap kesehatan keuangan bank umum? 

3. Apakah Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh signifikan terhadap 

kesehatan keuangan bank umum? 

4. Apakah Net Interest Margin (NIM) berpengaruh signifikan terhadap 

kesehatan keuangan bank umum? 

5. Apakah Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya 

Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Loan to 

Deposit Ratio (LDR), dan Net Interest Margin (NIM)) secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap kesehatan keuangan bank 

umum? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) 

terhadap kesehatan keuangan pada bank umum. 

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Biaya Operasional dan 

Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap kesehatan keuangan pada 

bank umum. 

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) 

terhadap kesehatan keuangan pada bank umum. 

4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Net Interest Margin (NIM) 

terhadap kesehatan keuangan pada bank umum. 
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5. Untuk mengetahui apakah Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), 

Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Net Interest Margin (NIM)) secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap kesehatan pada bank umum. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Pihak Bank 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan 

keputusan, sehingga masalah-masalah yang terjadi sebelumnya tidak 

akan terulang kembali. 

2. Bagi Penulis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan penulis memperoleh 

pengalaman dan ilmu pengetahuan mengenai penelitian yang dilakukan 

khususnya pada bank umum yang ada di Indonesia. 

3. Bagi Akademisi 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman penelitian 

yang akan datang, sehingga dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan 

dalam penelitian ini. 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi mengenai latar belakang 

penelitian ini. Rumusan masalah merupakan pertanyaan 
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mengenai keadaan yang memerlukan jawaban dalam 

penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian merupakan 

berisi harapan yang akan dicapai dari penilitian. 

Sistematika penulisan mencangkup uraian singkat 

pembahasan materi setiap bab dalam penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka berisi mengenai pengertian dan 

teori. Penelitian terdahulu berisi tentang penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang masih memiliki 

keterkaitan dengan penelitian ini. Hipotesis berisi dugaan 

sementara hasil penelitian. Kerangka pemikiran berisi 

skema untuk menjelaskan secara singkat permasalahn yang 

akan diteliti.  

BAB III METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian berisi tentang jenis penelitian 

yang dilakukan. Definisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel berupa variabel yang digunakan beserta 

penjelasannya secara operasional. Data dan sumber data 

berisi uraian jenis data dari variabel penelitian, serta sumber 

data diperoleh. Metode pengumpulan data merupakan 

teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data. Desain 

pengambilan sampel berisi tentang jumlah populasi dan 
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sampel yang digunakan beserta metode yang digunakan. 

Serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang 

analisis data yaitu deskripsi objek penelitian yang 

digunakan dalam penelitian, hasil analisis data, hasil 

pengujian, serta pembahasan. 

BAB V  PENUTUP 

Penutup berisi tentang kesimpulan, keterbatasan 

penelitian, serta saran-saran bagi pihak yang 

berkepentingan untuk mengembangkan penelitian 

selanjutnya. 


