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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perbankan merupakan salah satu lembaga yang berpengaruh terhadap 

perekonomian Indonesia. Industri perbankan merupakan industri dengan regulasi 

yang tinggi sehingga perbankan mendapat perhatian khusus dari pemerintah 

daripada industri lainnya yang menyebabkan untuk menilai kinerja perbankan harus 

benar dan akurat. Seperti krisis moneter 1998, salah satu yang menyebabkan hal 

tersebut bisa terjadi yaitu buruknya stabilitas industri perbankan yang berdampak 

terhadap kinerja perbankan dan kemudian menyebabkan negara Indonesia menjadi 

krisis multidimensi. Selain itu rendahnya tata kelola perusahaan dan juga 

manajemen risiko di Indonesia menyebabkan terjadinya peristiwa krisis moneter 

1998 (Bastomi et al, 2017). Sehingga Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral 

mengambil tindakan dalam upaya untuk membangun ekonomi Indonesia dengan 

mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang penilaian 

tingkat kesehatan bank umum di mana semua bank diminta untuk melakukan 

penilaian yang mencakup aspek risiko, tata kelola perusahaan, earning dan juga 

modal (RGEC). 

Adapun juga kasus yang baru-baru ini terjadi dan dapat menyebabkan 

penurunan kinerja, contohnya seperti kasus di bawah ini. 
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Tabel 1.1 

Kasus Perbankan Terbaru 

Tahun Bank Perusahaan Kejadian 

2018 Mandiri PT Tirta Amarta Bottling Bank Mandiri mengalami kerugian 

sebesar Rp 1,83 triliun disebabkan 

karena PT TAB memalsukan data 

laporan keuangan sehingga bisa 

mendapat tambahan kredit  

Sumber:https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180521123918-78-

299953/kerugian-negara-dari-kasus-bank-mandiri-bengkak-jadi-rp183-t 

Pada tahun 2018 PT Bank Mandiri Tbk mengalami kerugian yang sangat besar. 

Hal tersebut terjadi karena perusahaan PT Tirta Amarta Bottling memalsukan data 

laporan keuangan sehingga saat mengajukan permohonan kredit pada Bank Mandiri 

telah memenuhi syarat prosedur pengajuan kredit dan disetujui oleh pihak Bank 

Mandiri. Jika dihitung dengan tambahan perhitungan bunga atas pinjaman, kerugian 

PT Bank Mandiri Tbk mencapai Rp 1,83 triliun. Hal ini bisa terjadi karena tiga 

pejabat dari PT Bank Mandiri Tbk. cabang Bandung tidak melakukan verifikasi 

terlebih dahulu terhadap pemberian fasilitas kredit dan mengabaikan proses 

pemberian kredit sampai pertimbangan pemberian kredit berdasarkan piutang tidak 

berdasarkan aturan yang seharusnya (Primadhyta, 2018).  
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Tabel 1.2 

Rasio dan Kinerja Perbankan 

Rasio/Tahun 2017 Jan’2018 

Return on Asset (ROA) 2,45% 2,50% 

Capital Adequacy Ratio 21,09% 21,60% 

Beban Operasional Pendapatan Operasional 72,58% 82,03% 

Non Performing Loan 2,55% 2,86% 

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia 

Jika dilihat dari kinerja keuangan secara umum di sektor perbankan mengalami 

kenaikan tiap tahunnya, tidak akan bisa sama karena pasti ada saat dimana 

perusahaan mencapai titik tertinggi dan ada juga dimana perusahaan mencapai titik 

terendah. Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang dirilis oleh OJK 

bahwa kinerja keuangan perbankan yang diproksikan dengan Return On Asset 

(ROA) mengalami kenaikan berada di level 2,50% dan itu berada di awal tahun 

2018. Angka tersebut meningkat dari tahun lalu yang berada di level 2,45% 

(Hidayat, 2018). Kemudian nilai BOPO juga mengalami peningkatan pada awal 

tahun 2018 yang berada di level 82,03% dan yang sebelumnya pada tahun lalu 

berada di level 72,58%. Selanjutnya CAR yang pada awal tahun 2018 juga 

mengalami kenaikan dan berada di level 21,60%. Angka tersebut meningkat dari 

tahun lalu yang berada di level 21,09%. Pada awal tahun 2018 NPL mengalami 

peningkatan yang berada di angka 2,86%. Adapun angka tersebut meningkat dari 

tahun sebelumnya yang berada di angka 2,55%.      
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Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki dua fungsi utama yaitu 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan lain-lain. Untuk dapat menyalurkan kembali 

kepada masyarakat diperlukannya modal yang cukup. Mengingat modal merupakan 

faktor utama dalam meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha. Sehingga 

BI menetapkan nilai minimum untuk rasio kecukupan modal, karena kegiatan usaha 

perbankan tidak lepas dari yang namanya risiko kerugian, yang terutama yaitu 

kredit. Adanya risiko kerugian ini dapat menyebabkan berkurangnya bahkan 

hilangnya kepercayaan nasabah terhadap kinerja bank. Hal ini akan berpengaruh 

pada turunnya modal bank yang diperoleh dari pihak eksternal yaitu dana nasabah. 

Untuk mengatasi hal tersebut, maka harus ada ukuran atau indikator sebagai 

penjamin nasabah dari risiko kerugian tersebut. Oleh karena itu, sangat penting 

ditentukan nilai minimum rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio). 

Karena adanya risiko kerugian tersebut diperlukannya manajemen risiko dengan 

tujuan dapat meminimalisir risiko-risiko yang mungkin akan terjadi. Dengan 

meminimalisir risiko bank akan menjadi lebih sehat. Karena bank berperan besar 

dalam roda perekonomian nasional, khususnya dalam pemberian kredit dan fasilitas 

yang dapat menunjang keperluan kepada usaha-usaha di Indonesia. Untuk itu 

manajemen bank harus dapat memperhatikan risiko-risiko yang mungkin akan 

terjadi, yang terutama adalah risiko kredit dan juga risiko operasional. Karena kedua 

risiko ini yang paling memiliki pengaruh besar terhadap bank. 
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Memiliki rasio-rasio dengan hasil yang baik belum tentu bisa memiliki kinerja 

yang baik juga jika tidak memiliki sistem kerja yang baik juga. Oleh karena itu 

diperlukanlah suatu sistem kerja yang memiliki prinsip kerja yang dapat 

dikembangkan dengan baik dan sistematis. Untuk itulah diperlukan Good Corporate 

Governance (GCG). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 

8/4/PBI/2006, pengertian GCG Perbankan adalah suatu tata kelola bank yang 

menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, 

dan keadilan. Karena dengan adanya Good Corporate Governance yang memiliki 

prinsip kerja yang dapat dikembangkan maka diharapkan perusahaan dapat memiliki 

kinerja yang baik juga. Untuk menerapkan prinsip tersebut agar dapat berjalan di 

perusahaan sehingga dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya dan 

mendorong manajemen untuk dapat melakukan tugasnya dengan lebih baik. 

Sehingga diperlukan beberapa pihak yang dapat membantu menerapkannya di 

dalam perusahaan yaitu dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit.  

Dewan komisaris menjadi aspek yang sangat penting karena dewan komisaris 

merupakan inti dari Good Corporate Governance yang diberi tugas untuk menjamin 

pelaksanaan startegi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola 

perusahaan, dan mewajibkan akuntabilitas terlaksana. Mengingat adanya 

kepentingan dari manajemen untuk melakukan hal yang dapat menurunkan kinerja 

perusahaan. Dalam upaya untuk menerapkan tata kelola yang sebagaimana 

seharusnya sesuai dengan prinsip tata kelola diperlukanlah komisaris independen, 

yang bertugas sebagai pengawas agar good corporate governance dapat berjalan 
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sesuai dengan prinsip yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, transparansi, 

independensi, dan keadilan. Agar semua prinsip tersebut dapat terlaksanan dengan 

efektif diperlukan sebuah sistem pengawasan dan pengendalian dalam mengelola 

suatu perusahaan (Sochib, 2016). Untuk dapat membangun sebuah sistem 

pengawasan dan pengendalian yang memadai diperlukan  dua pihak yaitu komisaris 

independen dan komite audit (Sulistyanto, 2014). Jadi dewan komisaris, komisaris 

independen, dan komite audit adalah bagian terpenting dari good corporate 

governance. 

Manajemen risiko dalam penelitian ini menggunakan risiko kredit dan risiko 

operasional karena kedua risiko ini merupakan risiko yang paling krusial di dalam 

perusahaan perbankan dan risiko yang paling sering terjadi di dunia perbankan. 

Risiko kredit dalam penelitian ini diproksikan dengan Non Performing Loan (NPL) 

dan risiko operasional dalam penelitian ini diproksikan dengan BOPO merupakan 

perbandingan antara beban operasional dengan pendapatan operasional. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa judul pada penelitian ini 

adalah “PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) , GOOD CORPORATE 

GOVERNANCE DAN MANAJEMEN RISIKO TERHADAP KINERJA 

KEUANGAN PERBANKAN”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas terdapat permasalahan yang perlu 

untuk dikaji lebih lanjut mengenai Capital Adequacy Raito dan Good Corporate 

Governance yang dikaitkan dengan Manajemen Risiko dan Kinerja Keuangan 
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Perbankan Go Public tahun 2015-2017. Beberapa rumusan masalah yang diajukan 

dalam hal ini sebagai berikut: 

1. Apakah Capital Adequacry Ratio berpengaruh  positif terhadap kinerja 

keuangan perbankan? 

2. Apakah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

perbankan? 

3. Apakah komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

perbankan? 

4. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan? 

5. Apakah risiko kredit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan? 

6. Apakah risiko operasional berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan 

perbankan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini. 

1. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh Capital Adequacy Ratio  terhadap 

kinerja keuangan perbankan 

2. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja 

keuangan perbankan 

3. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh komisaris independen terhadap 

kinerja keuangan perbankan 

4. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh komite audit terhadap kinerja 

keuangan Perbankan 
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5. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh risiko kredit terhadap kinerja 

keuangan perbankan 

6. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh risiko operasional terhadap kinerja 

keuangan perbankan 

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

Ada beberapa kegunaan dari hasil penelitian ini antara lain, meliputi: 

1. Bagi Emiten 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan 

dalam mengambil keputusan keuangan terutama dalam memaksimalkan kinerja 

perusahaan dan pemegang saham, sehingga ke depannya tetap memiliki return 

yang besar. 

2. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan 

dalam mengambil keputusan investasi di perusahaan perbankan yang terdaftar di 

Burse Efek Indonesia (BEI). 

3. Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian 

selanjutnya. 
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1.5 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

     

 

Gambar 1.5 Kerangka Pikir 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja keuangan perbankan. Faktor-faktor yang digunakan adalah 

capital adequacy ratio (CAR), kemudian Good Corporate Governance yang meliputi 

dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit. Kemudian yang terakhir 

adalah manajemen risiko yang meliputi risiko kredit dan risiko operasional. Ketika 

perusahaan memiliki kinerja yang baik dimana dicerminakn oleh rasio Return On Asset 

(ROA) menandakan bahwa perusahaan dapat mengelola aktiva yang dimiliki untuk 

menghasilkan laba. Alasan dipilihnya Return On Asset (ROA) karena ROA 

menggambarkan kondisi dari kinerja perusahaan dengan cara menggunakan aset yang 

dimiliki perusahaan semaksimal mungkin untuk dapat memperoleh keuntungan. 

 Kinerja perusahaan yang bagus pasti memiliki faktor-faktor yang dapat 

membuat kinerjanya bagus. CAR merupakan salah satu faktor yang dapat 

Good Corporate Governance 
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H1: Capital Adequacy Ratio (+)  
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H6: Risiko Operasional  (-) 
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mempengaruhi kinerja keuangan karena semakin besar nilai CAR menandakan 

perusahaan memiliki modal yang besar, dengan modal yang besar akan membantu 

perusahaan untuk meningkatkan kinerja agar maksimal. Mengingat modal bank juga 

digunakan untuk menutup risiko yang usaha yang dihapadi. 

 Dewan komisaris yang merupakan inti dari Good Corporate Governance 

memiliki peranan penting dalam meningkatkan kinerja bank. Dalam upaya 

meningkatkan kinerja bank, dewan komisaris memiliki tugas untuk menjamin 

pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, 

dan memastikan terlaksananya akuntabilitas. Melalui tugasnya itu dewan komisaris 

memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Dalam upaya menerapkan Good 

Corporate Governance, dewan komisaris dibantu oleh komisaris independen untuk 

mengawasi dan memastikan bahwa perusahaan menerapkan prinsip good corporate 

governance yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan 

keadilan demi meningkatkan kinerja bank. Agar semuanya dapat berjalan dengan efektif 

diperlukan suatu sistem pengawasan dan pengendalian yang memadai dalam mengelola 

perusahaan. Komite audit yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan 

pengendalian agar manajemen dalam melakukan tugasnya dengan baik untuk 

meningkatkan kinerja bank. 

 Risiko kredit adalah risiko yang seing dihadapi semua perbankan, begitu juga 

dengan risiko operasional. Risiko kredit merupakan masalah yang dapat menurunkan 

kinerja bank. Karena ketika risiko kredit sudah melewati batas dan tidak bisa 

diminimalisir maka sudah bisa dipastikan kinerja bank akan turun. Kemudian risiko 
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operasional merupakan faktor penghambat juga untuk meningkatkan kinerja bank. 

Semakin besar nilai dari risiko operasional maka kinerja perusahaan akan turun karena 

biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada pendapatan yang diterima. Jadi oleh sebab 

itu penelitian ini membahas tentang pengaruh capital adequacy ratio, good corporate 

governance dan manajemen risiko terhadap kinerja keuangan perbankan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I :PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, dan juga sistematika penulisan dalam penelitian ini. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini terdiri dari tinjauan pustaka berupa pengertian dari variabel-variabel dalam 

penelitian dan teori yang dapat mendukung penelitian ini, dan pengembangan hipotesis.  

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari populasi dan sampel, definisi dan pengukuran variabel, sumber dan 

jenis data, serta teknik analisis data yang digunakan. 

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS 

Bab ini terdiri pengelompokan perusahaan, statistik deskriptif, dan pengujian hipotesis 

data penelitian 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil pengujian pada bab sebelumnya. 

 

 


