
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi perekonomian global pada tahun 2009 hingga saat ini

menunjukkan kondisi yang penuh dengan ketidakpastian yang disebabkan

oleh krisis ekonomi global. Krisis ini mulai ditandai dengan runtuhnya

lembaga keuangan terbesar didunia asal Amerika Lehman Brother, kredit

macet sektor perumahan (subprime mortgage), dan kemudian disusul dengan

kebangkrutan industri otomotifnya, yaitu General Motor dan Ford. Dampak

krisis ini sempat memberikan efek buruk bagi lembaga keuangan bank dan

non bank di Indonesia. Pasar modal dalam negeri juga sempat terkoreksi pada

level yang paling buruk akibat dampak menularnya kejatuhan pasar bursa di

Wall Street. Hal ini memaksa dunia perbankan Indonesia harus menghadapi

tahun - tahun yang lebih berat. Hingga tahun 2011, kondisi perekonomian

global masih tidak menentu dan mungkin masih akan berlangsung dalam

beberapa waktu mendatang (Permatasari:2012).

Bank mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting dalam

suatu perekonomian, yaitu fungsi financial intermediary. financial

intermediary berfungsi sebagai perantara keuangan antara pihak yang

memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana serta sebagai lembaga yang

berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Bank menjadi perantara

keuangan antara pemilik modal (fund supplier) dengan pengguna dana (fund

user) serta sebagai lembaga yang memperlancar arus lalu lintas pembayaran



(Nusantara:2009). Secara lebih spesifik, fungsi bank adalah sebagai agent of

trust, agent of development, dan agent of services. Dasar utama kegiatan

perbankan adalah trust atau kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana

maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank

apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa

uangnya akan aman dan dikelola dengan baik oleh bank. Sebagai agent of

development, bank bertugas sebagai penghimpun dan penyalur dana untuk

kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut

memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi, dan juga

konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan investasi, distribusi,

dan konsumsi selalu berkaitan dengan penggunaan uang. Kelancaran kegiatan

investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan

pembangunan perekonomian masyarakat. Fungsi yang terakhir adalah agent

of services. Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran

dana, bank juga memberikan penawaran jasa - jasa perbankan yang lain

kepada masyarakat. Jasa - jasa yang ditawarkan ini sangat erat kaitannya

dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum (Santoso, dalam

Permatasari:2012).

Jika kita melihat kondisi masyarakat sekarang, sangat jarang orang

yang tidak berhubungan dengan bank. Semakin lama bank semakin

mendominasi perkembangan ekonomi dan bisnis suatu negara, tidak hanya di

negara maju tetapi juga di negara berkembang. Menurut data yang diperoleh



dari Infobank (2012), saat ini pasar keuangan di Indonesia sebesar 81%

dikuasai oleh perbankan.

Dewasa ini perkembangan dunia perbankan pun mengalami

kemajuan yang sangat pesat dan modern sehingga menyebabkan adanya

persaingan antar bank. Persaingan ini makin dirasakan oleh masyarakat

dengan ditawarkannya produk - produk dan jasa - jasa perbankan yang

menggiurkan seperti bonus, hadiah, dan penawaran - penawaran lainnya.

Selain itu, bank mulai meningkatkan kualitas pelayanannya serta teknologi

yang dimiliki. Masing - masing bank berusaha untuk mendapatkan nasabah

sebanyak - banyaknya.

Industri perbankan merupakan industri yang beresiko tinggi karena

melibatkan pengelolaan uang masyarakat (Dendawijaya:2009). Dana dari

masyarakat tersebut diputar dalam berbagai bentuk investasi, seperti

pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga, dan penanaman dana

lainnya (Puspitasari:2009). Dengan adanya kondisi perekonomian yang naik

turun, terjadinya perubahan peraturan yang sangat cepat, persaingan yang

semakin ketat, dan berbagai kecenderungan lain dalam industri perbankan

menjadi alasan perlunya bank untuk terus menjaga kestabilan dan kinerjanya

dengan baik. Bank yang selalu menjaga kinerjanya 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 di pasar 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 dananya dan memindahkannya ke bank lain

(News Banking, 21 Maret 2011).

Kinerja keuangan bank merupakan suatu gambaran kondisi

keuangan bank pada suatu periode tertentu, baik mencakup aspek

penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Penilaian terhadap kinerja

bank dilakukan melalui analisis terhadap laporan keuangannya. Laporan

keuangan perusahaan merupakan salah satu sumber informasi yang penting di

samping informasi lain seperti informasi industri, kondisi perekonomian,

pangsa pasar perusahaan, kualitas manajemen, dan lainnya (Hanafi dan

Halim:2007). Laporan keuangan bank terdiri atas neraca dan laporan laba rugi

yang dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pihak eksternal bank,

seperti bank sentral, masyarakat umum, dan investor, yang berisi tentang

gambaran posisi keuangannya. Melalui gambaran tersebut, pihak eksternal

dapat menggunakannya untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan

prinsip kehati - hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, dan

manajemen risiko (Adyani:2011).



Kinerja keuangan dapat diukur dari profitabilitas industri.

Profitabilitas merupakan indikator yang paling penting untuk mengukur

kinerja suatu bank. Return On Assets (ROA) memfokuskan kemampuan

perusahaan untuk memperoleh earning dalam kegiatan operasi perusahaan

dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya. Sehingga dalam penelitian ini

ROA digunakan sebagai ukuran kinerja perbankan. Tujuan utama operasional

bank adalah mencapai tingkat profitabilitas yang maksimal. ROA penting

bagi bank karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di

dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang

dimilikinya. Profitabilitas merupakan kemampuan bank untuk

menghasilkan/memperoleh laba secara efektif dan efisien. Profitabilitas yang

digunakan adalah ROA karena dapat memperhitungkan kemampuan

manajemen bank dalam mengelola aset yang dimilikinya untuk menghasilkan

income. 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 (Dendawijaya:2009).

Selain itu juga, dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank

Indonesia lebih mementingkan penilaian ROA dari pada ROE karena Bank

Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur

dengan asset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan

masyarakat sehingga ROA lebih mewakili dalam mengukur tingkat

profitabilitas perbankan (Dendawijaya:2009).



Selain Return On Asset (ROA), terdapat beberapa rasio yang dapat

digunakan untuk mengukur kinerja suatu bank, diantaranya Capital Adequacy

Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR),

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan Giro Wajib

Minimum (GWM).

CAR merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan

bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan

menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi

bank. CAR menunjukkan sejauh mana penurunan aset bank masih dapat

ditutup oleh equity bank yang tersedia (Taswan:2010). Semakin tinggi CAR

maka semakin banyak modal yang dimiliki oleh bank untuk mengcover

penurunan asset. Hubungan antara CAR dengan ROA suatu bank adalah

positif, dimana jika CAR suatu bank meningkat maka ROA akan meningkat

juga. Standar besarnya CAR adalah sebesar 8%.

Besarnya modal suatu bank, akan mempengaruhi tingkat

kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. Penetapan Capital Adequacy

Ratio (CAR) sebagai variabel yang mempengaruhi profitabilitas didasarkan

hubungan dengan tingkat risiko bank. Tingginya rasio capital dapat

melindungi nasabah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah

terhadap bank (Bahri:2012).

Hasil penelitian mengenai pengaruh perubahan CAR terhadap ROA

menunjukkan hasil yang berbeda - beda. Penelitian Rizkita (2006)

menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.



Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahardian (2008)

yang menunjukkan hasil bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan

terhadap ROA.

Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio untuk mengukur

kualitas aktiva produktif. Rasio NPL menunjukkan kemampuan kolektibilitas

sebuah bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang dikeluarkan oleh

bank sampai lunas.

NPL merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan

kriteria kurang lancar, diragukan dan macet) terhadap total kredit yang

disalurkan bank semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak

bank. Bank dalam melakukan kredit harus melakukan analisis terhadap

kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit

diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit

serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya.

Bank melakukan peninjauan dan pengikatan terhadap agunan untuk

memperkecil risiko kredit (Machsyud Ali:2004).

Apabila suatu bank mempunyai NPL yang tinggi, maka akan

memperbesar biaya, baik biaya pencadangan aktif produktif maupun biaya

lainnya, dengan kata lain semakin tinggi NPL suatu bank, maka hal tersebut

akan mengganggu kinerja bank tersebut (Bahri:2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Regina (2012) dan Ponco (2008)

memperlihatkan hasil bahwa NPL berpengaruh negatif tidak signifikan

terhadap ROA. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh



Rizkita (2006) yang menunjukkan bahwa NPL berpengaruh positif dan

signifikan terhadap ROA.

Salah satu ukuran untuk menghitung likuiditas bank adalah Loan to

Deposit Ratio (LDR), yaitu seberapa besar dana bank di lepaskan ke

perkreditan. Ketentuan Bank Indonesia tentang Loan to Deposit Ratio (LDR)

yaitu antara rasio 80% hingga 110% (Bahri:2012). Rasio LDR merupakan

perbandingan antara total kredit yang diberikan dengan total Dana Pihak

Ketiga (DPK) yang dapat dihimpun oleh bank. LDR akan menunjukkan

tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang

dihimpun oleh bank yang bersangkutan. Semakin tinggi Loan to Deposit

Ratio (LDR) maka laba bank semakin meningkat (dengan asumsi bank

tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif), dengan

meningkatnya laba bank, maka kinerja bank juga meningkat. Dengan

demikian besar-kecilnya rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) suatu bank akan

mempengaruhi kinerja bank tersebut.

Penelitian mengenai Loan to Deposit Ratio (LDR) menunjukkan

hasil yang berbeda - beda. Penelitian yang dilakukan ponco (2008) dan

Regina (2012) menunjukkan hasil bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR)

berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Sedangkan penelitian

Rizkita (2006) menunjukkan hasil bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR)

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio

rentabilitas yang diukur secara kuantitatif dengan menggunakan rasio



efisiensi. Melalui rasio ini diukur apakah manajemen bank telah

menggunakan semua faktor produksinya dengan efektif dan efisien. Adapun

efisien usaha bank diukur dengan menggunakan rasio biaya operasi dibanding

dengan pendapatan operasi (BOPO). Semakin besar BOPO maka akan

semakin menurun kinerja keuangan perbankan. Begitu juga sebaliknya, jika

BOPO semakin kecil, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan

perbankan semakin meningkat atau membaik (Slamet Riyadi: 2006).

Hasil penelitian yang dilakukan Sudarini (2005) menunjukkan hasil

yang positif terhadap perubahan laba, sedangkan penelitian yang yang

dilakukan Bahri (2012) Ponco (2008) menunjukkan hasil yang sebaliknya,

yaitu BOPO berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA.

GWM merupakan rasio perbandingan antara jumlah saldo giro pada

Bank Indonesia dengan dana pihak ketiga (Siamat:2004). Giro pada Bank

Indonesia adalah giro milik bank pelapor pada Bank Indonesia. Jumlah

tersebut tidak boleh dikurangi dengan kredit yang diberikan oleh Bank

Indonesia kepada bank pelapor dan tidak boleh ditambah dengan fasilitas

kredit yang disetujui Bank Indonesia tetapi belum digunakan. Sedangkan

komponen dana pihak ketiga adalah kewajiban - kewajiban yang tercatat

dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk

maupun bukan penduduk Indonesia yang terdiri dari Giro, Deposito

Berjangka, Tabungan, Sertifikat Deposito, Kewajiban Jangka Pendek

Lainnya.



Giro Wajib Minimum (GWM) mempunyai pengaruh tidak langsung

terhadap profitabilitas. Giro Wajib Minimum (GWM) adalah jumlah dana

minimum yang wajib dipelihara oleh bank yang besarnya ditetapkan oleh

Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga.

Sedangkan pengertian GWM menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor

6/15/PNI/2004 adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank

dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia. Apabila dana yang

berhasil dihimpun dari pihak ketiga ini tinggi, maka GWM yang harus

diserahkan kepada Bank Indonesia juga harus tinggi. Hal ini menyebabkan

dana yang menganggur menjadi lebih banyak sehingga profitabilitas yang

didapat akan menurun (Permatasari:2012)

Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa

tahun terakhir. Industri ini menjadi lebih kompetitif karena deregulasi

peraturan. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka

tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar

untuk simpanan deposan.

Dari beberapa hasil penelitian diatas, karena adanya perbedaan hasil

penelitianya maka peneliti tertarik melakukan penelitian kembali. Penelitian

ini merupakan pengembangan dari penelitian Ponco  (2008). Perbedaan

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada periode 2010-2012,

dan penambahan variabel  Giro Wajib Minimum (GWM) karena dari

penelitian sebelumnya banyak yang tidak menggunakan Giro Wajib

Minimum (GWM). Penambahan variabel Giro Wajib Minimum (GWM) ini



ditujukan untuk membuktikan bahwa Giro Wajib Minimum (GWM) juga

berpengaruh dalam profitabilitas perbankan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti

meneliti permasalahan ini dan menuangkannya dalam skripsi dengan judul

“PENGARUH CAR, NPL, LDR, BOPO DAN GWM TERHADAP

PROFITABILITAS PERBANKAN (studi empiris pada Bank Umum

Konvesional Go Public di indonesia dari tahun 2010-2012)”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang

dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah CAR berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan?

2. Apakah NPL berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan?

3. Apakah LDR berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan?

4. Apakah BOPO berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan?

5. Apakah GWM berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan?

6. Apakah CAR, NPL, LDR, BOPO dan GWM berpengaruh simultan

terhadap profitabilitas perbankan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menganalisis pengaruh CAR terhadap profitabilitas perbankan

b. Untuk menganalisis pengaruh NPL terhadap profitabilitas perbankan



c. Untuk menganalisis pengaruh LDR terhadap profitabilitas perbankan

d. Untuk menganalisis pengaruh BOPO terhadap profitabilitas

perbankan

e. Untuk menganalisis pengaruh GWM terhadap profitabilitas perbankan

f. Untuk Menganalisis pengaruh CAR, NPL, LDR, BOPO dan GWM

secara simultan terhadap profitabilitas perbankan

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Bagi peneliti

dari hasil penelitian ini menambah wawasan keilmuan dan

pemahaman tentang akuntansi keuangan terutama dalam

meningkatkan pemahaman khususnya pengaruh CAR, NPL, LDR,

BOPO dan GWM pada perusahaan perbankan yang listing di BEI.

b. Manfaat bagi bank dan manajemen

Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran

bagi manajemen agar dalam menjalankana fungsi bank sebagai

intermediary dapat dilaksanakan dengan pencapaian optimal, denga

tetap memperhatikan prinsip kehati-hatia, sehingga bank tetap dapat

memperoleh suatu profit yang optimal pula, dan dapat digunakan

sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan perbankan serta sebagai

informasi dalam pengambilan keputusan bagai manajemen keuangan

perbankan.



c. Bagi akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk

penelitian selanjutnya secara luas dan mendalam yang berkaitan

dengan kinerja keuangan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I :   PENDAHULUAN

BAB pendahuluan berisi latar belakang masalah yang merupakan

landasan pemikiran secara garis besar, baik secara teoritis dan atau

fakta serta pengamatan yang menimbulkan minat dan penting untuk

dilakukan penelitian. Perumusan masalah adalah pernyataan

tentang keadaan, fenomena, dan atau konsep yang memerlukan

pemecahan dan atau memerlukan jawaban melalui suatu penelitian

dan pemikiran mendalam dengan menggunakan ilmu pengetahuan

dan alat – alat yang relevan. Tujuan penelitian dan kegunaan

penelitian bagi pihak – pihak yang terkait. Sistematika penulisan

merupakan bagian yang mencakup uraian ringkas dan materi yang

dibahas setiap bab.

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA

BAB tinjauan pustaka terdiri dari landasan teori mengenai teori

yang melandasi penelitian ini dan menjadi acuan teori dalam

analisis penelitian. Penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang

merupakan permasalahan yang akan diteliti dan pengembangan



hipotesis adalah dugaan sementara yang disimpulkan dari landasan

teori dan penelitian terdahulu, serta merupakan jawaban sementara

terhadap masalah yang diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

BAB metode penelitian berisi variabel penelitian dan definisi

operasional penelitian yaitu tentang deskripsi variabel – variabel

dalam penelitian yang didefinisikan secara jelas, penentuan sampel,

jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, metode

pengumpulan data, dan metode analisis merupakan deskripsi

tentang jenis atau model analisis dan mekanisme alat analisis yang

digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

BAB hasil dan analisis berisi deskripsi objek penelitian, analisis

data yang dikaitkan dengan analisis statistik deskriptif dan analisis

model regresi dan interpretasi hasil sesuai dengan teknik analisis

yang digunakan, termasuk di dalamnya dasar pembenaran dan

perbandingan dengan penelitian terdahulu.

BAB V :  PENUTUP

BAB penutup berisi simpulan yang merupakan penyajian secara

singkat apa yang telah diperoleh dari pembahasan interpretasi hasil,

keterbatasan penelitian yang menguraikan tentang kelemahan dan

kekurangan yang ditemukan setelah dilakukan analisis dan

interpretasi hasil dan saran bagi piha- pihak yang berkepentingan.


