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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan

perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan

dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu,

perekonomian secara keseluruhan akan memperoleh manfaat dari keberadaan suatu

bank. Perekonomian mendapat manfaat berupa mekanisme lokasi sumber-sumber

dana secara efektif dan efisien. Industri perbankan memegang peranan penting bagi

pembangunan ekonomi sebagai financial intermediary atau perantara pihak yang

kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana sesuai dengan Undang-

Undang Republik Indonesia No. 10  tahun 1998 tentang perbankan bahwa bank

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Falsafah yang

mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Kepercayaan

masyarakat dalam menyimpan dana di bank dipengaruhi oleh informasi yang

diperolehnya mengenai kualitas dan kinerja bank yang bersangkutan dengan salah

satu indikatornya adalah menilai tingkat kesehatan bank.

Tingkat kesehatan bank adalah penilaian atas suatu kondisi laporan keuangan

bank pada periode dan saat tertentu sesuai dengan standar Bank Indonesia. Laporan
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keuangan bank menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Dari

laporan ini akan terbaca kondisi bank yang sesungguhnya termasuk kelemahan  dan

kekuatan yang dimiliki. Laporan ini juga menunjukkan kinerja manajemen bank

selama satu periode. Dalam laporan keuangan termuat informasi mengenai jumlah

kekayaan (assets) dan jenis-jenis kekayaan yang dimiliki. Kemudian juga akan

tergambar kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang serta ekuitas (modal

sendiri) yang  dimilikinya. Kemudian laporan keuangan juga memberikan informasi

tentang hasil-hasil usaha yang diperoleh bank dalam suatu periode tertentu dan biaya-

biaya atau beban yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil tersebut (Kasmir : 2007).

Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, bank memiliki tujuan utama yaitu

mencapai tingkat profitabilitas yang maksimal. Profitabilitas merupakan kemampuan

bank untuk menghasilkan/memperoleh laba secara efektif dan efisien. Profitabilitas

yaitu kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan yang ditunjukkan oleh

laba yang dihasilkan. Secara garis besar, laba yang dihasilkan perusahaan berasal dari

penjualan dan pendapatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan.

Profitabilitas merupakan indikator yang paling penting untuk mengukur

kinerja suatu bank, karena tujuan utama operasional bank adalah mencapai tingkat

profitabilitas yang maksimal. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur

profitabilitas adalah Return on Assets (ROA). Return on Assets (ROA) memfokuskan

kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning dalam kegiatan operasi

perusahaan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya dalam menghasilkan

keuntungan. Sehingga dalam penelitian ini ROA digunakan sebagai ukuran kinerja
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perbankan. ROA dapat memperhitungkan kemampuan manajemen bank dalam

mengelola aktiva yang dimilikinya untuk menghasilkan pendapatan. Semakin besar

ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut

dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset (Lukman :

2005). Profitabilitas perbankan di Indonesia pada saat ini sedang mengalami kenaikan

yang cukup signifikan. Perusahaan perbankan merupakan perusahaan yang sekarang

sangat digemari oleh investor, karena sepanjang tahun 2012 perbankan BUMN

membukukan kenaikan laba dan dividen yang cukup signifikan. Tiga bank besar

seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank

Tabungan Negara (BTN) mencatat peningkatan laba lebih dari 20% pada laporan

keuangan audited 2012 (Detik Finance, 2013).

Keuntungan yang diperoleh setiap perusahaan perbankan sebagian besar

berasal dari bunga pinjaman yang diterima setiap bank, yaitu sebagai hasil dari

diberikannya sejumlah kredit kepada para nasabahnya atau para debitur. Oleh karena

itu, kredit merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan operasional setiap

perusahaan perbankan. Menurut Kasmir (2007), besarnya jumlah kredit yang

disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan

kredit, sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak, akan menyebabkan

bank tersebut rugi. Kredit adalah aset yang menghasilkan pendapatan bunga, maka

porsi kredit dalam aset perbankan sangatlah dominan jumlahnya. Maka jumlah kredit

yang diberikan dalam penelitian ini diukur dengan melihat proporsi jumlah kredit dari

total aset bank.



4

Dalam menilai kinerja dan kesehatan bank, juga bisa dilihat dari likuiditas

suatu bank, karena pengelolaan likuiditas sangat penting bagi kelangsungan usaha

bank. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban hutang-

hutangnya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi

permintaan kredit yang diajukan para debitur tanpa terjadi penangguhan. Menurut

Lukman (2005) analisis likuiditas adalah analisis yang dilakukan terhadap

kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau

kewajiban yang sudah jatuh tempo.

Aspek likuditas yang dijadikan patokan oleh Bank Indonesia Loan to Deposit

Ratio. Menurut Kasmir (2007) Loan to Deposit Ratio merupakan rasio untuk

mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana

masyarakat yang digunakan. Loan to Deposit ratio (LDR) tersebut menyatakan

seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang

dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber

likuditasnya. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah kredit

dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan

yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk

memberikan kredit. (Lukman, 2005).

Bagi industri perbankan, tidak hanya likuiditas yang menjadi hal penitng,

tetapi modal juga merupakan suatu hal penting dalam menilai kelangsungan usaha

bank. Bank harus mampu menjaga kepercayaan nasabah dengan memiliki modal

yang mencukupi bagi kegiatan operasional sehari-hari. Kecukupan modal sebagai
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sumber terpenting dari sebuah bank dalam menjaga solvabilitasnya. Bank diharapkan

untuk memiliki modal yang cukup dalam upaya untuk melindungi dari resiko yang

mungkin timbul dalam menjalankan kegiatan usahanya. Apabila sebuah bank telah

memiliki modal yang mencukupi, maka bank tersebut memiliki sumber daya

keuangan yang cukup untuk berjaga-jaga terhadap potensi kerugian. Permodalan pada

penelitian ini diwakili oleh Capital Adequacy Ratio (CAR).

CAR merupakan rasio antara modal sendiri terhadap Aktiva Tertimbang

Menurut Risiko (ATMR). Bank Indonesia (2003) menetapkan Capital Adequacy

Ratio (CAR) yaitu kewajiban penyediaan modal minimum yang harus dipertahankan

oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total aset tertimbang menirit

risiko (ATMR) sebesar 8%.

Menurut Lukman (2005) CAR merupakan rasio yang memperlihatkan

seberapa jauh seluruh aset bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat

berharga, tagihan pada bank lain) untuk dibiayai dari dana modal bank sendiri,

disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar, seperti dana

masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lain. Menurut Ade (2006) CAR merupakan

ketentuan permodalan, yaitu rasio minimum perbandingan antara modal risiko

dengan aset yang mengandung risiko.

Secara teoritis bank mempunyai CAR yang tinggi sangatlah baik karena bank

ini mampu menanggung risiko mungkin timbul, dengan adanya modal yang memadai

bank dapat melakukan kegiatan operasionalnya secara efisien yang akan memberikan

keuntungan pada perusahaan tersebut. Semakin besar CAR maka semakin besar
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kesempatan bank dalam menghasilkan laba, karena dengan modal yang besar,

manajemen bank sangat leluasa dalam menempatkan dananya ke dalam aktivitas

investasi yang menguntungkan. CAR yang juga tinggi menunjukan semakin stabil

usaha bank karena adanya kepercayaan masyarakat yang stabil, karena CAR

dihubungkan dengan tingkat risiko bank. Semakin kecil risiko suatu bank maka

semakin besar keuntungan yang diperoleh bank. Tingginya rasio capital dapat

melindungi nasabah,yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

bank sehingga profitabilitas dapat meningkat.

Lukman (2005) mengemukakan pada umumnya perbankan di Indonesia

menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan jumlah kredit yang bermasalah,

likuiditas yakni masalah tingginya mobilitas dana masyarakat sehingga bank harus

melakukan rangsangan seperti tingkat suku bunga yang tinggi agar dana masyarakat

terhimpun kembali dan masalah permodalan. Contohnya adalah kasus Bank

Indonesia tahun 2004 menutup PT Bank Asiatic dan PT Bank Dagang Bali karena

permasalahan likuiditas dan permodalan banknya tidak dapat diselesaikan. Pada saat

sekarang ini tingkat kecukupan modal 3 bank besar di Indonesia yakni, Bank

Mandiri, Bank BRI, dan Bank BCA masih jauh di bawah bank-bank besar di negara

ASEAN, seperti DBS, UOB Singapura, Maybank di Malaysia, sehingga keuntungan

yang diperoleh oleh bank-bank di Indonesia jauh tertinggal nilainya dibandingkan

negara-negara ASEAN tersebut. (www.newsbanking.com)

Selain itu krisis global yang terjadi pada tahun 1997 yang

memporakporandakan hampir seluruh sendi perekonomian Indonesia. Gejolak kurs
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ditambah dengan pemburukan arus kas bank-bank menyebabkan bank menghadapi

kesulitan likuiditas. Masalah likuiditas ini mengakibatkan bank kehilangan

kepercayaan sehingga masyarakat ramai-ramai menarik uangnya secara besar-besaran

dari bank. Puluhan bank harus ditutup dengan konsekuensi perekonomian bisa

lumpuh total. Berlanjut pada krisis global pada tahun 2008, di era dunia yang serba

telah menglobal dan menyatu, Indonesia pun tak lepas dari imbas krisis keuangan di

Amerika Serikat. Kondisi perbankan di dalam negeri pun sempat kacau pada saat itu.

Ini terlihat dari keringnya likuiditas di pasar yang membuat bank-bank pun

mengalami kesulitan mencari pasok dana segar. Aliran dana keluar (capital outflow)

terjadi besar-besaran. Indonesia yang saat krisis tidak memberlakukan penjaminan

dana nasabah secara menyeluruh, menderita capital outflow lebih parah dibanding

negara-negara tetangga yang menerapkan penjaminan dana nasabah secara penuh

(blankeet guarantee). Aliran dana keluar itu membuat likuiditas di dalam negeri

semakin kering dan bank-bank mengalami kesulitan mengelola arus dananya.

Pada Oktober 2008, ada tiga bank besar BUMN yakni PT Bank Mandiri Tbk.,

PT Bank BNI Tbk. dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk meminta bantuan likuiditas

dari Pemerintah masing-masing Rp5 triliun. Dana tersebut bersumber dari uang

pemerintah yang berada di BI. Bantuan likuiditas itu dipakai untuk memperkuat

cadangan modal bank atau memenuhi komitmen kredit infrastruktur tanpa harus

terganggu likuiditasnya. Maksud bantuan likuiditas Pemerintah ini agar ketiga bank

pelat merah tadi tidak perlu mencari pinjaman dari luar negeri.
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Pada penelitian-penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil mengenai

pengaruh variabel-variabel tersebut di atas. Menurut Hendra dan Fahmi (2009) dalam

penelitiannya mengenai pengaruh jumlah kredit yang diberikan dan tingkat likuiditas

terhadap profitabilitas perbankan. Hasil penelitian bahwa variable kredit berpengaruh

positif dan signifikan terhadap ROA, sedangkan LDR memiliki pengaruh positif

terhadap ROA, tetapi tidak signifikan. Budi (2008) melakukan penelitian mengenai

pengaruh antara pengaruh rasio LDR terhadap ROA pada perusahaan perbankan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

peningkatan loan to deposit ratio (LDR) berpengaruh signifikan dan positif terhadap

ROA. Sedangkan dalam Moh Husani Mubarok (2010) meneliti bahwa LDR tidak

berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan. Pada penelitian

Febriyanti Dimaelita Siagian dan Wahidin Yasin (2009) menyatakan hal sebaliknya

bahwa CAR mempunyai hubungan dengan profitabilitas.

Fokus pada penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.

Perusahaan perbankan adalah satu kelompok usaha yang aktif dalam Bursa Efek

Indonesia. Perusahaan perbankan merupakan satu-satunya perusahaan yang

mendapatkan jaminan dari pemerintah atas aktivitas usahanya. Hal ini disebabkan

perusahaan perbankan mendapat perhatian serius dari pemerintah karena pada

perusahaan ini menyangkut pendanaan yang dikumpulkan dari masyarakat sebagai

pondasi utama operasional perusahaannya.

Selain itu, perusahaan perbankan merupakan suatu jenis perusahaan yang

sarat dengan risiko karena melibatkan pengelolaan uang milik masyarakat dan diputar



9

kembali dalam berbagai bentuk seperti kredit atau pun investasi lainnya, sehingga

dapat menyebabkan fluktuasi laporan keuangan yang cukup signifikan. Karena

perusahaan perbankan sarat akan risiko, maka tingkat kehati-hatian dalam beroperasi

juga akan tinggi. Investor cenderung menyukai perusahaan yang beroperasi dengan

tingkat kehati-hatian yang tinggi karena akan bisa mengurangi risiko yang akan

ditanggung oleh investor itu sendiri.

Alasan peneliti melakukan penelitian terhadap profitabilitas, jumlah kredit

yang diberikan, likuditas, dan permodalan adalah sebagai berikut: pertama, bagi

perusahaan pada umumnya (termasuk bank) masalah profitabilitas merupakan hal

yang penting disamping masalah laba, karena laba yang besar belum merupakan

suatu ukuran bahwa suatu perusahaan telah bekerja secara efisien. Efisien baru dapat

diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan modal atau kekayaan

yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut, atau dengan kata lain ialah

menghitung profitabilitas dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas

itu sendiri.

Kedua, profitabilitas perusahaan perbankan menunjukkan pendapatan yang

mampu dihasilkan oleh perusahaan dalam satu atau setiap priode. Pendapatan bank

sebagian berasal dari hasil penerimaan bunga kredit yang diberikan. Pendapatan yang

diperoleh setiap perusahaan akan sangat mempengaruhi kontinuitas setiap perusahaan

yang bersangkutan, tak terkecuali dengan perusahaan perbankan. Menurut (Lukman,

2005), dalam menilai kelangsungan usaha bagi perbankan biasanya juga dilihat dari

tingkat likuiditas dan permodalannya, karena dua hal tersebut memiliki pengaruh
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terhadap kemampuan bank dalam memperoleh laba atau pendapatannya. Ketiga,

karena penulis menemukan adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai

pengaruh antar variabel tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti kembali

hubungan antar variabel tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendra

(2009), Febriyanti (2009), Moh Husni (2010), dan Budi (2008) adalah penelitian ini

dilakukan pada perusahaaan perbankan yang listing di BEI pada tahun 2008 hingga

2011, dengan demikian akan ada perbedaan sampel yang digunakan dalam penelitian.

Selain itu penelitian sebelumnya belum pernah memasukkan ketiga variabel (kredit

yang diberikan, likuiditas, dan kecukupan modal) secara bersamaan dalam sebuah

penelitian. Hal ini tentu akan berpengaruh pada hasil penelitian yang akan

menggambarkan besaran pengaruh semua variabel secara bersama-sama.

Dilakukannya penelitian ini diharapkan akan dapat menemukan fakta baru mengenai

faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas suatu perusahaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul: “Pengaruh Kredit yang Diberikan, Likuditas, dan

Kecukupan Modal terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Perbankan yang

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah

penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh kredit yang diberikan terhadap profitabilitas

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

2. Apakah terdapat pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas perusahaan

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

3. Apakah terdapat pengaruh kecukupan modal terhadap profitabilitas

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

4. Apakah terdapat pengaruh kredit yang diberikan, likuiditas, dan kecukupan

modal terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia?

1.3 Pembatasan Permasalahan

1. Variabel-variabel yang diduga mempengaruhi pengungkapan profitabilitas

perusahaan dibatasi hanya pada pengaruh kredit yang diberikan,likuiditas,dan

kecukupan modal.

2. Perusahaan yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan pada sektor

perbankan.
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1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kredit yang diberikan terhadap

profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kecukupan modal terhadap

profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kredit yang diberikan, likuiditas,

dan kecukupan modal terhadap perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, untuk mengetahui bukti empiris tentang pengaruh kredit yang

diberikan, likuiditas, kecukupan modal terhadap profitabilitas perusahaan

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Bagi perusahaan, sebagai masukan bahwa kredit yang diberikan, likuiditas,

kecukupan modal memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
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3. Bagi akademis, menjadi tambahan literatur dalam pengembangan ilmu

pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini, secara garis besar dapat diuraikan secara

singkat terdiri dari lima (5) bab dimana antara satu bab dengan bab lainnya saling

berhubungan. Uraian tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan

sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini akan menjelaskan berbagai teori yang mendasari penelitian

serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan

digunakan dalam mengadakan penelitian. Bab ini juga akan

menjelaskan jenis dan sumber data, populasi dan sampel yang

digunakan, dan metode pengumpulan data.
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan hasil penelitian yang telah

dilakukan, menguraikan, menganalisis, dan mengevaluasi hasil

penelitian tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan menguraikan kesimpulan mengenai hasil penelitian yang

dapat ditarik dari penelitian, keterbatasan, serta saran untuk penelitian

selanjutnya.


