
1 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Undang – Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 menjelaskan bahwa bank 

merupakan suatu lembaga yang memiliki fungsi utama untuk menghimpun dana dari 

masyarakat yang memiliki dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat yang memerlukan dana dalam bentuk kredit atau bentuk yang lain dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Perbankan memiliki peran yang 

cukup penting dalam perekonomian Indonesia. Bank berperan sebagai jantung 

perekonomian negara dimana uang sebagai alat vital dalam pergerakan ekonomi 

mengalir ke dalam bank kemudian diedarkan kembali oleh bank ke dalam sistem 

perekonomian untuk menjalankan proses perekonomian.  Hal tersebut disebabkan 

oleh karakteristik bank sebagai financial intermediary, yaitu sebuah lembaga 

perantara yang dapat menghimpun dana dari pihak-pihak yang memiliki dana dan 

menyalurkan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana (Taswan, 2006). 

Selain itu, bank berperan sebagai sarana yang mengefektifkan kebijaksanaan Bank 

Sentral Indonesia yang terkait dengan perekonomian Indonesia. Kondisi tersebut 

memicu bank untuk terus meningkatkan kinerja dan mendatangkan laba yang 

memadai bank dalam berkembang dan tumbuh kuat serta mampu memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Kinerja bank dapat ditingkatkan dengan melihat kondisi 
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kesehatan bank tersebut. Kesehatan bank merupakan hal yang sangat penting, baik 

untuk pemilik, pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank, dan Bank Indonesia. 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank Umum menetapkan bahwa bank berkewajiban melakukan penilaian 

tingkat kesehatan bank. Tolak ukur dalam penilaian kesehatan bank adalah faktor 

CAMELS yaitu permodalan (capital), kualitas asset (asset quality), manajemen 

(management), rentabilitas (earnings), likuiditas (liquidity), dan sensitivitas terhadap 

resiko pasar (sensitivity to market risk).  

Bagi perbankan aspek permodalan merupakan indikator yang sangat penting 

dalam menunjang kinerja bank karena dalam persaingan global dibutuhkan kekuatan 

modal yang sangat besar. Modal yang memadai berguna untuk melindungi bank dari 

potensi kerugian, mendukung pertumbuhan, dan meningkatkan kepercayaan 

masyarakat. Penilaian aspek permodalan merupakan penilaian terhadap tingkat 

kecukupan modal yang dimiliki bank. Secara kuantitatif aspek permodalan dapat 

dinilai menggunakan rasio permodalan yang biasa digunakan yaitu Capital Adequacy 

Ratio (CAR) yang didasarkan pada rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang menurut 

Risiko (ATMR). Modal yang dimiliki terdiri atas modal inti dan modal pelengkap. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi rasio kecukupan modal (CAR) antara lain kualitas 

asset, likuiditas, rentabilitas, dan efisiensi. 

Menurut Muljono (1995) pada (Fitrianto & Mawardi, 2006)faktor yang 

mempengaruhi kebutuhan permodalan bank adalah kualitas asset. Dalam menghadapi 
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risiko kerugian, bank berkewajiban menjaga kualitas aktiva produksinya. Penilaian 

kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset bank dan kecukupan 

manajemen risiko kredit. Kualitas aset dapat dihitung dengan rasio Non Performing 

Loan (NPL). NPL adalah kualitas aset kredit bermasalah yang disebabkan karena 

pinjaman oleh debitur gagal melakukan pelunasan karena adanya faktor 

eksternal.Bank Indonesia menetapkan bahwa bank di Indonessia sebaiknya memiliki 

nilai NPL dibawah 5 persen. Apabila suatu bank melanggar ketentuan tersebut maka 

bank tersebut dinyatakan tidak sehat dan berada dalam pengawasan khusus Bank 

Indonesia.  

Selain kualitas asset, aspek likuiditas juga berpengaruh terhadap tingkat 

kecukupan modal. Menurut (Taswan, 2006)likuiditas bank adalah kemampuan bank 

dalam memenuhi kemungkinan ditariknya deposito/simpanan oleh deposan atau 

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bentuk kredit. Likuiditas bank dapat dihitung 

menggunakan Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Giro Wajib Minimum (GWM). LDR 

menunjukkan kemampuan likuiditas bank untuk menjadikan kreditnya sebagai 

sumber likuiditas, sehingga hal tersebut juga bisa menjadi isyarat apabila suatu 

pinjaman masih dapat mengalami ekspansi atau harus dibatasi (Fitrianto & Mawardi, 

2006). Ketentuan LDR menurut Bank Indonesia adalah maksimum 110 persen. 

Sedangkan GWM adalah tingkat likuiditas minimum yang diwajibkan oleh Bank 

Indonesia untuk dipertahankan setiap saat. Besarnya presentase likuiditas ini sebesar 

presentase tertentu dari total dana pihak ketiga (DPK) dan wajib ditetapkan oleh Bank 
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Indonesia dan ditinjau kembali secara periodik (Darmawi, 2011). Ketentuan GWM 

ada dua kategori perhitungan yaitu giro wajib dalam rupiah dan giro wajib dalam 

valuta asing.  

Faktor lain yang mempengaruhi CAR adalah rentabilitas. Rentabilitas atau 

profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank dalam memperoleh 

laba dari aktivitas usahanya. Penilaian rentabilitas dapat dihitung dengan 

menggunakan Return On Equity (ROE). ROE dapat dihitung dengan membandingkan 

laba setelah pajak dengan rata-rata modal sendiri.Faktor lain yang juga 

mempengaruhi CAR adalah efisiensi operasional. Efisiensi operasional merupakan 

kemampuan perusahaan atau seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan 

seluruh asetnya dalam menghasilkan penjualan. Hal tersebut berarti perusahaan dapat 

meminimalkan biaya dan mencapai laba yang maksimum. Penilaian efisiensi 

perbankan dapat dihitung menggunakan rasio Beban Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO). Menurut Siamat (2001) dalam Hendrawan (2006) 

BOPO dapat dihitung dengan membandingkan antara total beban operasional 

terhadap pendapatan operasionalnya pada periode yang sama. Bank Indonesia 

menetapkan bahwa bank-bank umum harus menjaga rasio BOPO tidak lebih dari 

80%. BOPO yang besar akan menurunkan nilai CAR, sedangkan BOPO yang rendah 

akan meningkatkan CAR. (Parascintya, Ni Made Winda, 2016). 

Faktor terakhir yang mempengaruhi CAR adalah ukuran perusahaan (Size). 

Ukuran perusahaan menunjukkan besarnya aset yang dimiliki bank, jumlah 



5 
 

 

penjualan, rata-rata total penjualan, dan total aset. Ukuran perusahaan menunjukkan 

kemampuan perusahaan unruk bertumbuh dengan mengindikasikan kemampuan dan 

tingkat risiko dalam mengelola investasi yang diberikan para stockholder untuk 

kemakmuran investor (Haryanto, 2016). Salah satu indikator ukuran perusahaan 

adalah ukuran aset dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total aset 

yang besar menunjukkan perusahaan yang relative lebih stabil dan memiliki prospek 

yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama sehingga lebih mampu menghasilkan 

laba dibandingkan perusahaan dengan total aset yang kecil. Salah satu komponen 

besar dalam aset bank adalah kredit yang disalurkan. Semakin besar jumlah kredit 

yang disalurkan bank maka dibutuhkan permodalan yang cukup kuat untuk 

mengcover risiko kredit yang disalurkan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar 

ukuran perusahaan maka cenderung akan meningkatkan CAR (Haryanto, 2016).  

Saat ini kondisi perekonomi global sedang mengalami tekanan akibat dari 

perlambatan ekonomi dan perdagangan yang terjadi di beberapa negara maju seperti 

Cina, Amerika Serikat, dan Rusia yang merupakan raksasa ekonomi dunia. Kondisi 

tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perekonomia Indonesia 

ditandai dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melambatnya 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia mempengaruhi kinerja perbankan di Indonesia, 

hal tersebut ditandai dengan fenomena kinerja keuangan perbankan yang mengalami 

penurunan selama 3 tahun terakhir. Pada tabel 1.1 dijelaskan pada tahun 2014 hingga 

2016 rata-rata risiko kredit bermasalah yang tercermin dalam NPL terus mengalami 
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peningkatan dari 2,04% menjadi 2,39% di tahun 2015 dan kembali mengalami 

peningkatan di tahun selanjutnya menjadi 3,1%.Selain itu, kondisi likuiditas 

perbankan yang tercermin dalam LDR juga mengalami peningkatan dari 89,42% 

menjadi 92,11% pada tahun 2015 kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 

90,70% pada tahun 2016. Efisiensi perbankan yang tercermin dalam BOPO juga terus 

mengalami peningkatan dari 76,29% di tahun 2014 kemudian meningkat di tahun 

selanjutnya menjadi 81,49% dan kembali meningkat menjadi 82,22% pada tahun 

2016. Walaupun rasio NPL, LDR, dan BOPO masih dalam batas angka yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia, peningkatan rasio tersebut perlu diwaspadai oleh 

para pelaku bank. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada penurunan kinerja keuangan. 

Rentabilitas perbankan Indonesia juga perlu diwaspadai selama 3 tahun terakhir ini 

karena mengalami penurunan. Pada tahun 2014 tercatat ROE sebesar 14,87% dan 

mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 11,44% dan kembali mengalami 

penurunan di tahun 2016 menjadi 10,12%. Menurunnya ROE menunjukkan bahwa 

perbankan Indonesia mengalami penurunan kinerja dalam menciptakan laba 

perusahaan.  

Tabel 1.1 Kinerja Bank Umum di Indonesia 

Per Desember 2012 - 2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 

NPL 1,87 1,82 2,04 2,39 3,1 

LDR 83,53 89,70 89,42 92,11 90,70 

ROE 18,69 17,02 14,87 11,44 10,12 

BOPO 74,10 74,08 76,29 81,49 82,22 

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia www.ojk.go.id 

http://www.ojk.go.id/
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Kondisi perbankan yang kurang baik juga ditunjukkan oleh pertumbuhan kredit 

dan pertumbuhan dana pihak ketiga yang juga mengalami tren menurun selama 

periode penelitian. Pertumbuhan kredit mengalami penurunan dari 21,79 persen pada 

tahun 2013 menjadi 11,65 persen pada tahun 2014 dan kembali menurun menjadi 

10,40 persen pada tahun 2015. Selain itu, pertumbuhan dana pihak ketiga juga 

mengalami penurunan dari 13,60 persen pada tahun 2013 menjadi 12,29 persen pada 

tahun 2014 dan kembali menurun cukup drastis pada tahun 2015 menjadi hanya 7,26 

persen. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa selama periode penelitian bank 

mengalami penurunan kinerja dilihat dari kurangnya dalam menyalurkan kredit serta 

kurangnya mencetak sumber dana dari pihak ketiga (tabungan, giro, deposito, atau 

kewajiban jangka pendek lainnya). 

Tabel 1.2 Pertumbuhan Kredit dan Dana Pihak Ketiga 

Per Desember 2013 – 2015 

Tahun Kredit Pertumbuhan 

Kredit 

DPK Pertumbuhan 

DPK 

2012 2.725.674 M  3.225.198 M  

2013 3.319.842 M 21,79 % 3.663.968 M 13,60 % 

2014 3.706.501 M 11,65 % 4.114.420 M 12,29 % 

2015 4.092.104 M 10,40 % 4.413.056 M 7,26 % 

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia 

Kinerja perbankan yang mengalami penurunan harus diwaspadai oleh para 

pelaku bank di Indonesia. Bank-bank harus menyediakan modal yang cukup untuk 

mendukung kegiatan operasional bank agar dapat berjalan dengan lancar ditengah 



8 
 

 

kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Dalam kondisi ini, CAR sebagai salah satu 

aspek penilaian kecukupan modal perbankan harus diperhatikan. Hal tersebut karena 

CAR yang cukup besar menunjukkan bahwa bank tetap mampu mendukung 

pengembangan operasi serta kelangsungan hidup bank, dan juga mampu menutup 

risiko yang terjadi khususnya ditengah kondisi saat ini.  

Kondisi kinerja perbankan yang saat ini mengalami perlambatan ternyata tidak 

disertai dengan kondisi permodalan yang buruk. Bank-bank di Indonesia masih 

memiliki permodalan yang cukup kuat. Permodalan yang diproksikan dengan Capital 

Adequacy Ratio (CAR) menunjukkan tren yang cukup baik. Tabel 1.2 menunjukkan 

adanya peningkatan nilai CAR selama 5 tahun terakhir ini. Pada tahun 2012 nilai 

CAR tercatat 17,43% dan mengalami peningkatan pada tahun selanjutnya menjadi 

18,13%. Pada tahun 2014 nilai CAR juga mengalami peningkatan menjadi 19,57% 

dan kembali meningkat hingga 2 tahun terakhir menjadi 21,39% di tahun 2015 dan 

22,93% di tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbankan di Indonesia 

masih cukup kuat dengan memiliki cadangan yang cukup. 

Tabel 1.3 CAR Bank Umum di Indonesia 

Per Desember 2012 - 2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 

CAR (%) 17,43 18,13 19,57 21,39 22,93 

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia www.ojk.go.id 

http://www.ojk.go.id/
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Bank Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

14/26/PBI/2012 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor 

Berdasarkan Modal Inti Bank mengelompokan bank umum menjadi 4 kelompok 

usaha (Bank Umum Kelompok Usaha – BUKU) yaitu BUKU 1 dengan modal inti 

kurang dari Rp 1 Triliun, BUKU 2 dengan modal inti antara Rp 1 Triliun hingga 

kurang dari Rp 5 Triliun, BUKU 3 dengan modal inti antara Rp 5 Triliun hingga 

kurang dari Rp 30 Triliun, dan BUKU 4 dengan modal inti diatas Rp 30 Triliun. Bank 

– bank besar yang mendominasi kegiatan perbankan di Indonesia berada di kelompok 

bank BUKU 4 yaitu Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI, dan Bank BRI. 

Sedangkan sisanya terbagi di kelompok bank BUKU 1 ada 32 bank, BUKU 2 ada 53 

bank , dan BUKU 3 ada 19 bank. Dengan pengelompokan tersebut, banyak bank-

bank khususnya bank yang berada di kelompok bank BUKU 1, BUKU 2, dan BUKU 

3 mulai terus meningkatkan modalnya guna meningkatkan status sehingga bank 

tersebut dapat dengan leluasa melakukan usaha bisnisnya. Pada kondisi saat ini bank-

bank dituntut untuk terus meningkatkan CAR sehingga bank-bank tertentu dapat 

meningkatkan status banknya khususnya bank yang berada di BUKU 1 dan BUKU 2 

yang memiliki keterbatasan dalam melakukan usaha bisnisnya. 

Penelitian mengenai analisis pengaruh rasio keuangan terhadap permodalan 

perbankan telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti dengan menunjukkan hasil 

yang berbeda-beda. Hasil penelitian dari (Fitrianto & Mawardi, 2006) menunjukkan 

bahwa NPL, ROE, dan BOPO tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap CAR, 
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sedangkan LDR memiliki pengaruh negative signifikan terhadap CAR. Penelitian 

Sugeng Haryanto menunjukkan NPL berpengaruh negative terhadap CAR, BOPO 

tidak berpengaruh pada CAR dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif 

terhadap CAR. Penelitian dari (Hadinugroho & Yudha, n.d.)menunjukkan GWM 

berpengaruh positif signifikan terhadap CAR. Hasil penelitian (Shitawati F Artin, 

2006) menunjukkan bahwa ROE, LDR, BOPO dan GWM berpengaruh terhadap 

CAR. Sedangkan penelitian dari (Barus, 2011) menunjukkan hasil bahwa likuiditas 

yang diwakilkan oleh LDR berpengaruh terhadap CAR. 

Dengan melihat latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengajukan 

penelitian kembali sehingga nantinya bermanfaat bagi bank-bank dalam mengelola 

permodalannya untuk menciptakan peningkatan kinerja keuangan ditengah kondisi 

perekonomian Indonesia yang melemah. Penelitian  ini berjudul “Pengaruh Kualitas 

Aset, Likuiditas, Rentabilitas, Efisiensi, dan Ukuran Perusahaan Terhadap 

Rasio Kecukupan Modal Perbankan di Indonesia”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Sesuai latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh antara Non Performing Loan (NPL) dengan Capital 

Adequacy Ratio (CAR)? 

2. Bagaimana pengaruh antara Loan to Deposit Ratio (LDR) dengan Capital 

Adequacy Ratio (CAR)? 
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3. Bagaimana pengaruh antara Giro Wajib Minimum (GWM) dengan Capital 

Adequacy Ratio (CAR)? 

4. Bagaimana pengaruh antara Return on Equity (ROE) dengan  Capital 

Adequacy Ratio (CAR)? 

5. Bagaimana pengaruh antara rasio biaya operasional terhadap pendapatan 

operasional (BOPO) dengan Capital Adequacy Ratio (CAR)? 

6. Bagaimana pengaruh antara ukuran perusahaan dengan Capital Adequacy 

Ratio (CAR)? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a) Tujuan penelitian ini adalah : 

1) Untuk menganalisis pengaruh antara Non Performing Loan (NPL) dengan 

Capital Adequacy Ratio (CAR). 

2) Untuk menganalisis pengaruh antara Loan to Deposit Ratio (LDR) dengan 

Capital Adequacy Ratio (CAR). 

3) Untuk menganalisis pengaruh antara Giro Wajib Minimum (GWM) 

dengan Capital Adequacy Ratio (CAR). 

4) Untuk menganalisis pengaruh antara Return on Equity (ROE) dengan  

Capital Adequacy Ratio (CAR). 

5) Untuk menganalisis pengaruh antara rasio biaya operasional terhadap 

pendapatan operasional (BOPO) dengan Capital Adequacy Ratio (CAR). 
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6) Untuk menganalisis pengaruh antara ukuran perusahaan dengan Capital 

Adequacy Ratio (CAR) 

b) Manfaat Penelitian 

1) Bagi perusahaan 

Penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan dalam bidang keuangan dalam rangka meningkatkan kinerja 

perusahaan. Selain itu dapat digunakan sebagai dasar merencanakan 

pengelolaan modal dengan meningkatkan Capital Adequacy Ratio (CAR) 

dengan melihat variable-variabel yang berpengaruh terhadap CAR. 

2) Bagi investor 

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi 

untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi saham 

perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

3) Bagi pihak akademisi 

Penelitian diharapkan dapat membantu sebagai bahan referensi pustaka 

tambahan yang berhubungan mengenai Capital Adequacy Ratio perbankan 

dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
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1.4. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu : 

Bab I pendahuluan. Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistimatika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis. Menguraikan tentang 

tinjauan pustaka yang meliputi teori yang didalamnya dijelaskan mengenai bank 

umum di Indonesia, rasio kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, 

efisiensi, dan ukuran perusahaan. 

Bab III Metodologi Penelitian. Menguraikan tentang sumber dan metode 

pengumpulan data, populasi dan sampling penelitian, serta metode dan model 

penelitian. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Menguraikan tentang penelitian dan 

pembahasan. 

Bab V Kesimpulan dan Saran. 

  


