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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini persaingan di dunia perbankan semakin meningkat. Hal ini 

disebabkan karena banyaknya bank yang beroperasi di Indonesia dan masyarakat 

yang semakin selektif dalam memilih bank. Tingginya persaingan akan 

mempengaruhi pengelolaan bank dalam menjaga kelangsungan hidup usahanya. 

Tingginya persaingan akan meningkatkan risiko yang dihadapi oleh bank. Untuk 

menghadapi persaingan bank harus dapat menjaga kinerjanya. Bank sebagai 

lembaga intermediary akan berusaha menarik dana dari masyarakat sebanyak-

banyaknya guna memenuhi permodalan dan menyalurkannya kembali guna 

memperoleh keuntungan. 

Dengan adanya persaingan yang semakin ketat di dunia perbankan 

menyebabkan bank dalam melakukan penyaluran kredit kurang berhati-hati 

sehingga terjadi permasalahan salah satunya kredit macet. Bank memberikan 

kredit tanpa melihat risiko-risiko yang akan diterima sehingga kredit tidak dapat 

ditutup dengan modal bank. Bank yang tidak mampu mengembalikan kredit dan 

uang nasabah menunjukan bahwa kinerja bank buruk. Dengan buruknya kinerja 

bank maka kepercayaan masyarakat akan berkurang. 

Kinerja merupakan hasil kerja kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai 

oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. Jika kinerja bank buruk maka investor akan enggan 

menanamkan modal pada bank tersebut. Investor akan memilih bank yang 
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memiliki kinerja baik dengan tujuan untuk memperoleh return yang lebih tinggi, 

oleh karena itu bank perlu meningkatkan kinerja agar dapat menaikkan return 

pada investor. Bank yang kinerjanya buruk akan sulit untuk memperoleh dana dan 

akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. 

Fenomena yang berkaitan dengan kinerja keuangan baru baru ini adalah 

dimana Tingkat profitabilitas perbankan terus menurun selama 5 tahun terkahir 

karena margin dari penyaluran kredit yang lemah, ditambah masih tingginya rasio 

kredit bermasalah. Hal itu seperti diutarakan oleh Ketua Dewan Komisioner 

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah Halim dalam seminar 

nasional yang digagas INDEF di Jakarta, Rabu (22/11).  

Ia menyebutkan salah satu penyebab margin bunga yang lemah adalah tren 

terus menurunnya bunga kredit. Hal itu, ujar Halim, membuat perbankan harus 

berpikir keras untuk menghasilkan laba yang tinggi. Selain itu, Halim juga 

menyoroti kualitas kredit yang belum pulih. Ironisnya, kebijakan relaksasi 

restrukturisasi kredit diubah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), padahal rasio 

risiko kredit (credit at risk) masih tinggi. 

"Profitabilitas bank itu cenderung menurun. Rasio kredit bermasalah juga 

tinggi, kemudian ada regulasi ketat dari OJK dan Bank Indonesia," ujarnya. 

Menurunnya profitabilitas perbankan, digambarkan Halim, melalui penurunan 

tingkat keuntungan dari aset (return on assets/ROA) perbankan dalam 3 tahun 

terakhir. Misalnya, untuk Bank beraset besar atau Bank Umum Kegiatan Usaha 

(BUKU) IV, perolehan ROA pada bulan Desember 2017 mencapai empat persen, 

kemudian menurun ke rentang 2,5 s.d. 3 persen pada bulan Desember 2016, dan 
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stagnan di kisaran 3 persen pada bulan September 2017. "Dari data saya, selain 

pelemahan kredit, ya, juga sudah terlihat dari 2011. ROA terus menurun. 

Sekarang sulit untuk keseluruhan melebihi 3 persen," ujarnya. 

Halim juga menyoroti pertumbuhan kredit yang terus melambat. Pada 

bulan September 2017, kredit tumbuh 7,9 persen, atau menurun dibanding 

Agustus 2017 yang sebesar 8,4 persen. Penyebab lainnya profitabilitas bank terus 

menurun, lanjut Halim, adalah kompetisi perbankan yang semakin ketat, ditambah 

masuknya pemain-pemain di sektor jasa keuangan, seperti industri teknologi 

finansial (Tekfin/Fintech). Halim yang juga mantan Deputi Gubernur BI meyakini 

perbankan ke depan akan lebih selektif dalam ekspansi bisnis karena masih 

menuntaskan konsolidasi bisnis. Perbankan juga harus mengubah strategi bisnis 

karena pola konsumsi masyarakat sudah berubah. 

Disisi lain, rasio profitabilitas atau return on assets (RoA) perbankan mulai 

naik. Ini lantaran laba bersih perbankan meningkat pesat di kinerja kuartal III 

2017. Kualitas kredit yang makin membaik juga mengangkat profitabilitas. Dari 

tujuh bank papan atas, tercatat rata-rata RoA mencapai 2,58% per September 

2017. Angka ini naik 7 basis poin dibandingkan posisi 2,51% di September 2016. 

Tujuh bank ini yakni Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Central 

Asia (BCA), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Panin, Bank Tabungan Negara 

(BTN) dan Bank OCBC NISP. 

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan, rasio profitabilitas 

bank yang membaik karena penurunan cadangan kerugian penurunan nilai 

(CKPN). "Hal ini seiring dengan NPL tahun 2017 lebih baik dibandingkan 2016," 
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kata Jahja. Saat ini, BCA memiliki rasio RoA sebesar 3,83% per September 2017. 

Senada, Wakil Direktur Utama BNI Herry Sidharta menuturkan, perbaikan RoA 

disebabkan karena kenaikan laba bank. "Laba ini didorong kenaikan pendapatan 

bunga dan kenaikan fee based income," terangnya. Selain itu, proses recovery 

kredit yang sudah melandai juga menyumbang kenaikan RoA perbankan di tahun 

ini. Bank berlogo 46 ini menargetkan rasio RoA akan naik di akhir tahun 2017. 

Saat ini, posisi RoA BNI sebesar 2,80% per September 2017. 

Direktur Keuangan dan Tresuri BTN Iman Nugroho Soeko 

menyampaikan, pihaknya menargetkan rasio RoA berkisar pada level 1,6% -1,8% 

di akhir tahun ini. Bank jagoan kredit properti ini mencatat rasio RoA sebesar 

1,56% di September 2017. "Untuk meningkatkan rasio profitabilitas kami 

berusaha menjaga rasio margin bunga bersih (NIM)." kata Iman. 

Seirama dengan bank lain. PT Bank OCBC NISP Tbk memproyeksikan 

rasio profitabilitas perbankan akan membaik di tahun ini. Pasalnya, bank berhasil 

menjaga efisiensi. Presiden Direktur Bank OCBC NISP Parwati Surjaudaja 

menuturkan, rasio profitabilitas antara lain dipengaruhi oleh laba yang diperoleh. 

"Membaiknya, RoA industri bank September 2017 disebabkan oleh peningkatan 

efisiensi bank," terangnya (http://finance.detik.com) 

Dalam penelitian ini, kinerja diukur dengan indikator profitabilitas. Rasio 

yang bisa dijadikan sebagai indikator profitabilitas suatu bank adalah Return on 

Asset (ROA). Alasan dipilihnya Return on Asset (ROA) sebagai ukuran kinerja 

adalah karena ROA digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan didalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA 
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merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total asset. Semakin besar 

ROA menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, karena tingkat 

kembalian (return) semakin besar. Apabila ROA meningkat, berarti profitabilitas 

perusahaan meningkat, sehingga dampak akhirnya adalah peningkatan 

profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham. 

Salah satu sumber penilaian kinerja keuangan bank adalah laporan 

keuangan bank tersebut. Berdasarkan laporan itu dapat dihitung rasio keuangan 

untuk menilai tingkat kesehatan bank. Analisis rasio keuangan memungkinkan 

manajemen mengidentifikasi keberhasilan bank dalam melakukan kegiatan 

operasionalnya. Analisis rasio keuangan dapat membantu para pelaku bisnis untuk 

menilai kinerja bank. 

Indikator yang lazim digunakan untuk menilai kinerja sebagaimana 

disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia No13/1/PBI/2011, meliputi empat 

aspek yaitu Risk Profil (Profil Risiko), Good Corporate Governance (GCG), 

Earnings (Rentabilitas) dan Capital (Permodalan). Penilaian profil risiko meliputi 

risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko 

stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. 

Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen 

Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Penilaian earnings atau rentabilitas 

meliputi Pertumbuhan Net Interest Margin (NIM). Penilaian permodalan meliputi 

Pertumbuhan Capital Adequacy Ratio (CAR) dan penilaian risiko operasional 

meliputi Pertumbuhan Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). 

Dalam penelitian ini akan menggunakan Good Corporate Governance (GCG), 
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Pertumbuhan Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Interest Margin (NIM) dan 

Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) sebagai indikator - 

indikator untuk memprediksi kinerja perbankan. 

Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang 

menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas 

(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi 

(independency), dan kewajaran (fairness). GCG dapat diartikan sebagai suatu 

pengendalian internal perusahaan guna mengelola risiko yang signifikan dengan 

mendorong terbentuknya manajemen yang bersih dan transparan. Tujuan utama 

GCG adalah untuk melindungi stakeholder dari perilaku manajemen yang tidak 

bersih dan tidak transparan. 

Di dalam penelitian ini yang akan digunakan adalah unsur internal yakni 

unsur yang diperlukan didalam perusahaan. Unsur internal good corporate 

governance yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dewan komisaris 

independen, dewan direksi, dan komite audit. Dewan komisaris merupakan dewan 

yang berperan sebagai pengawas jalannya perusahaan, keputusan yang diambil 

perusahaan serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris bertugas 

melakukan pengawasan terhadap manajemen untuk melakukan segala aktivitas 

dengan kemampuan terbaiknya bagi kepentingan perseroan sehingga kinerja 

perusahaan akan meningkat. 

Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang 

bersifat independen sehingga dapat melakukan pengawasan dan memberi nasihat 

kepada direksi secara objektif. Dewan direksi merupakan pimpinan perusahaan 
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yang dipilih oleh para pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka 

dalam perusahaan. Dewan direksi memiliki tanggung jawab untuk mengelola 

perusahaan dan juga mengawasi perilaku bisnis perusahaan untuk mengevaluasi 

apakah bisnis telah dikelola dengan baik. 

Selain itu, Komite audit berfungsi untuk melakukan pengawasan atas 

proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan 

implementasi corporate governance di perusahaan-perusahaan. Komite audit juga 

berfungsi untuk menjembatani antara pemegang saham dan dewan komisaris 

dengan kegiatan pengendalian yang diselenggarakan oleh manajemen serta 

auditor internal dan eksternal. Adanya komite audit diharapkan dapat 

mengoptimalkan fungsi pengawasan yang dilakukan dewan komisaris dan direksi. 

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan 

kecukupan modal bank untuk menanggung penurunan aktiva yang disebabkan 

oleh kerugian dari aktiva yang berisiko. CAR adalah rasio kinerja bank untuk 

mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang 

mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. Semakin 

tinggi CAR maka semakin tinggi pula kemampuan bank untuk menanggung risiko 

kredit yang diberikan. Jika CAR bank kurang dari 8% menandakan bank tidak 

sehat. 

Net Interest Margin (NIM) merupakan rasio yang menunjukkan 

kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk 

mendapatkan bunga bersih. Semakin tinggi NIM menunjukkan semakin efektif 

bank dalam penempatan aktiva produktif dalam bentuk kredit. Apabila NIM 
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menunjukan presentase yang minim, maka akan terjadi kecenderungan munculnya 

kredit macet. Permasalahan ini tentu saja merupakan kerugian tersendiri oleh bank 

karena jumlah kredit yang diberikan tidak memberikan manfaat berupa 

pendapatan bunga (Mawar Rohmah, 2012). Munculnya kredit macet akan 

menurunkan laba yang diperoleh oleh bank dan juga menurunkan kinerja bank. 

Untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan 

kegiatan operasinya, rasio ini membandingkan antara jumlah biaya operasional 

dan pendapatan operasional bank. Biaya operasional meliputi biaya bunga dan 

biaya operasional lainnya. Sedangkan pendapatan operasional meliputi 

pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya. Mengingat kegiatan utama 

bank yang prinsipnya bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dan 

menyalurkan dana masyarakat, maka biaya dan pendapatan operasional bank 

didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga (Susi Susilowati, 2012). 

Berdasarkan beberapa temuan penelitian diatas, maka penulis melakukan 

penelitian tentang “Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), 

Pertumbuhan Capital Adequacy Ratio (CAR), Pertumbuhan Net Interest 

Margin (NIM) dan Pertumbuhan Rasio Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO) terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian 

sebagai berikut : 

1. Apakah Dewan Komisaris Independen (DKI) berpengaruh terhadap Kinerja 

Keuangan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-

2016? 

2. Apakah Dewan Direksi (DD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan 

Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016? 

3. Apakah Komite Audit (KA) bepengaruh terhadap Kinerja Keuangan 

Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016? 

4. Apakah Pertumbuhan Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap 

Kinerja Keuangan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2012-2016? 

5. Apakah Pertumbuhan Net Interest Margin (NIM) berpengaruh terhadap 

Kinerja Keuangan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2012-2016? 

6. Apakah Pertumbuhan Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional 

(BOPO) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016?  

7. Apakah Dewan Komisaris Independen (DKI), Dewan Direksi (DD), Komite 

Audit (KA), Pertumbuhan Capital Adequacy Ratio (CAR), Pertumbuhan Net 

Interest Margin (NIM) dan Pertumbuhan Rasio Biaya Operasional Pendapatan 
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Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris Independen (DKI) terhadap 

Kinerja Keuangan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2012-2016. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Direksi (DD) terhadap Kinerja Keuangan 

Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit (KA) terhadap Kinerja Keuangan 

Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Capital Adequacy Ratio (CAR) 

terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2012-2016. 

5. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Net Interest Margin (NIM) 

terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2012-2016. 

6. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Rasio Biaya Operasional 

Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. 
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7. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris Independen (DKI), Dewan 

Direksi (DD), Komite Audit (KA), Pertumbuhan Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Pertumbuhan Net Interest Margin (NIM) dan Pertumbuhan Rasio 

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Kinerja 

Keuangan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-

2016. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi atau sumber 

bacaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh Good 

Corporate Governance (GCG), Pertumbuhan Capital Adequacy Ratio (CAR), 

Pertumbuhan Net Interest Margin (NIM) dan Pertumbuhan Rasio Biaya 

Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Kinerja Keuangan 

Perbankan. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Perbankan 

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perbankan dalam 

menilai kinerja keuangan perbankan. 

b. Bagi Investor 

Memberikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi 

dengan melihat kinerja keuangan perbankan. 
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c. Bagi Akademis 

Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan peneliti 

tentang pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Pertumbuhan Capital 

Adequacy Ratio (CAR), Pertumbuhan Net Interest Margin (NIM) dan 

Pertumbuhan Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap 

Kinerja Keuangan Perbankan dan juga untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui penyusunan penelitian ini secara garis besarnya, penulis 

membagi menjadi lima bab seperti yang diuraikan dalam sistematika penulisan 

berikut ini. 

BAB I  : PENDAHULUAN 

  Meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan 

Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

  Dalam bab ini dikemukakan teori-teori yang mendukung 

diantaranya Landasan Teori seperti : Kinerja Keuangan Perbankan, 

Good Corporate Governance (GCG), Pertumbuhan Capital 

Adequacy Ratio (CAR), Pertumbuhan Net Interest Margin (NIM), 

Pertumbuhan Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional 

(BOPO) serta Dalil Akuntansi. Penelitian Terdahulu sebagai 
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penunjang penelitian saat ini, Pengembangan Hipotesis dan 

Kerangka Penelitian yang dilakukan. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

  Dalam bab ini akan dijelaskan Metodologi Penelitian yang meliputi 

Jenis Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, Metode 

Pengumpulan Data, Jenis dan Sumber Data, Operasional Variabel 

dan Metode Analisis Data. 

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 

  Didalam bab ini diuraikan Hasil Statistik Deskriptif, Hasil Uji 

Asumsi Klasik, Hasil Uji Koefisien Determinasi, Hasil Uji Regresi 

Data Panel dan Hasil Uji Hipotesis. 

BAB V : PENUTUP 

  Bab ini merupakan bab terakhir didalam penulisan skripsi. Bab ini 

berisi Kesimpulan, Keterbatasan Penelitian dan Saran untuk 

penelitian selanjutnya. 

 


