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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pada tahun 2008 terjadi krisis yang merupakan kebangkrutan terbesar di Amerika 

Serikat yang kemudian merambat ke belahan Asia termasuk Indonesia. Kebangkrutan 

pada tahun 2008 tersebut disebabkan oleh adanya tingkat penggunaan aset yang 

berlebihan di sistem perbankan untuk diposisi yang tercatat di neraca (on-balance sheet) 

maupun di rekening administratif (off-balance sheet). Manajemen risiko, pengaruh 

industri perbankan yang berlebihan serta struktur insentif yang tidak layak mendorong 

Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) untuk mengeluarkan kebijakan baru 

yaitu Basel III. Penerapan Basel III akan dimulai dengan cara bertahap pada Januari 

tahun 2013 dan Basel III diharapkan untuk diterapkan dan dimulai secara penuh pada 

Januari tahun 2019 (Caturini, 2016). 

 Basel III memiliki tujuan untuk mengatasi masalah perbankan yaitu dengan 

memperkuat sisi pengaturan mikroprudensial untuk meningkatkan kesehatan dan daya 

tahan individual bank dalam menyerap potensi risiko kerugian akibat krisis keuangan dan 

krisis ekonomi. Selain itu, Basel III juga bertujuan untuk mencegah menjalarnya krisis 

dari sektor keuangan ke sektor ekonomi. Selain memperkuat aspek mikroprudensial, 

Basel III secara mendasar menyajikan reformasi yang dilakukan oleh Basel Committee on 

Banking Supervision  untuk memperkuat permodalan dan standar likuiditas dengan tujuan 

untuk meningkatkan ketahanan sektor perbankan terhadap krisis. Dalam memperkuat 

standar likuiditas, Basel III mengeluarkan serta memperkenalkan standar likuiditas baru. 
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Standar likuiditas untuk jangka pendek yaitu rasio kecukupan likuiditas atau liquidity 

coverage ratio (LCR), sedangkan satndar likuiditas untuk jangka yang lebih panjang 

yaitu rasio pendanaan stabil bersih atau net stable funding ratio (NSFR). Ada pula 

monitoring tools sebagai pengawasan dalam likuiditas tersebut. Secara mendasar, 

liquidity coverage ratio dan net stable funding ratio adalah hal baru yang memiliki tujuan 

untuk melengkapi monitoring tools dalam memantau serta mengawasi likuiditas pada 

bank dan juga dapat digunakan untuk membandingkan kondisi likuiditas antar bank 

(Bank Indonesia, 2012). 

 Indonesia merupakan salah satu bagian dari komite basel, maka penerapan 

kebijakan basel accord akan diterapkan diperbankan Indonesia. Bank Indonesia 

membentuk working group (kelompok kerja) bersama pihak perbankan lainnya untuk 

mendapatkan rekomendasi pengaturan yang tepat. Rekomendasi tersebut diformulasikan 

dalam bentuk consultative paper (CP). Penerbitan consultative paper (CP) basel III 

memuat tentang pokok-pokok pemikiran arah kebijakan dan pengaturan Basel III di 

Indonesia. 

 Sebelum adanya Basel III, Basel Committee on Banking Supervision  telah 

menerbitkan Basel II yang berisi penyempurnaan perhitungan risiko kredit serta memuat 

perhitungan yang berguna untuk risiko operasional. Tetapi dengan adanya krisis pada 

tahun 2008, membuktikan bahwa basel II dalam memperkuat perhitungan modal masih 

belum cukup, diperlukan juga penguatan disisi likuiditas sehingga muncullah Basel III 

sebagai penyempurnaan basel II dengan adanya standar likuiditas baru.  
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 Basel II merupakan penyempurnaan dari basel I. Basel I memiliki tujuan untuk 

mengurangi kebangkrutan pada bank yang akan terjadi karena bank merupakan sektor 

yang melibatkan banyak pihak di masyarakat (Mamduh Hanafi, 2016). Salah satu 

rumusan dalam Basel 1 yang berguna untuk mencapai tujuannya adalah dengan adanya 

konsep risk weighted asset (aset berbobot risiko) yang dipakai untuk perhitungan modal 

yang disyaratkan. Namun, pada tahun 1996 komite Basel merasa konsep tentang risk 

weighted asset masih memiliki kekurangan terutama pada sensitivitas terhadap risiko 

yang lain. Tahun 1999, komite basel mengembangkan Basel I menjadi basel II. 

 Berdasarkan penelitian tentang Liquidity Coverage Ratio dan Net Stable Funding 

Ratio terhadap Return on Asset (ROA) pada perbankan di Indonesia yang telah dilakukan 

oleh Komang Laksamana (2019), peneliti menemukan adanya pengaruh yang negatif 

sigifikan antara liquidity coverage ratio terhadap return on assets (ROA) sedangkan Net 

Stable Funding Ratio berpengaruh positif signifikan terhadap return on assets (ROA). 

Penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadika Dewi 

(2019), Liquidity Coverage Ratio dan Net Stable Funding Ratio tidak berpengaruh 

terhadap ROA. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Giordana & Schumacher 

(2017) di Central bank of Luxemboourg, menemukan adanya pengaruh antara liquidity 

coverage ratio dan net stable funding ratio terhadap return on assets (ROA).  

 Prasetyo (2019) dan Meita Putri (2019) menemukan adanya pengaruh net stable 

funding ratio terhadap return on assets (ROA), tetapi dalam penelitian ini menemukan 

juga bahwa liquidity coverage ratio tidak memiliki pengaruh terhadap return on assets 

(ROA). Penelitian yang dilakukan Maria Psillaki dan Eleftheria (2016), berbanding 
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terbalik dengan hasil penelitian Ahmad budi dan Meita putri (2019). Maria Psillaki dan 

Eleftheria (2016) menemukan bahwa liquidity coverage ratio memiliki pengaruh 

terhadap return on assets (ROA) sedangkan net stable funding ratio tidak memiliki 

pengaruh terhadap return on assets (ROA). 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas pada penelitian ini akan diuji 

ulang karena adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian (research gap) yang terdahulu. 

Selain itu juga menambahkan variabel monitoring tools yang juga merupakan bagian dari 

likuiditas standar global. Profitabilitas bank dalam penelitian ini diproksikan sebagai 

Return on Assets (ROA). Profitabilitas merupakan faktor yang harus mendapat perhatian 

penting karena dapat menentukan kelangsungan hidup perusahaan selain itu profitabilitas 

memperhitungkan laba yang diperoleh perusahaan sebagai tujuan dari perusahaan 

tersebut. ROA menilai persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan terkait sumber 

daya/total asset sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya dapat 

terlihat. 

 Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini diberi judul “Pengaruh 

Standar Likuiditas Global berdasarkan Basel Capital Accord III terhadap Rasio 

Profitabilitas”.  

1.2 Perumusan Masalah 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti: 

1. Apakah Liquidity Coverage Ratio (LCR) berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas 

industri perbankan? 
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2. Apakah Net Stable Funding Ratio (NSFR) berpengaruh positif terhadap Profitabilitas 

industri perbankan? 

3. Apakah Monitoring tools berpengaruh positif terhadap Profitabilitas industri 

perbankan? 

4. Apakah Manajemen Risiko Likuiditas berpengaruh terhadap Profitabilitas di industri 

perbankan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

untuk menguji : 

1. Adanya pengaruh negatif antara Liquidity Coverage Ratio (LCR) terhadap 

Profitabilitas industri perbankan. 

2. Adanya pengaruh positif antara Net Stable Funding Ratio (NSFR) terhadap 

Profitabilitas industri perbankan. 

3. Adanya pengaruh positif antara Monitoring tools terhadap Profitabilitas  industri 

perbankan. 

4. Adanya pengaruh antara Manajemen Risiko Likuiditas terhadap Profitabilitas industri 

perbankan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi akademik : 

Untuk menambah referensi bacaan, sehingga dapat menambah pengetahuan pembaca 

tentang rasio likuiditas yang baru dikenalkan oleh Basel Capital Accord III dan 
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pengaruhnya terhadap profitabilitas. Mengetahui standar likuiditas baru yang 

diperkenalkan oleh Basel Capital Accord III. 

2. Bagi Perbankan : 

Untuk memberikan bahan pertimbangan dalam mengoptimalkan profitabilitas 

sehingga dapat meningkatkan kesehatan dan daya tahan individual bank dalam 

menghadapi krisis yang mungkin akan terjadi secara mendadak yang dapat 

bersumber dari tekanan keuangan dan ekonomi 

1.5 Kerangka Pemikiran 

 

Bagan 1. Kerangka Pemikiran 

  Liquidity coverage ratio (LCR) dapat dikatakan pendanaan yang tidak stabil dari 

pihak ketiga karena liquidity coverage ratio ini pendanaan jangka pendek sehingga bank 

harus segera memperhitungkan pengembalian dana pihak ketiga. Maka dari itu, semakin 

tinggi liquidity coverage ratio maka akan semakin rendah profitabilitas yang diharapkan. 

Net stable funding ratio (NSFR) dapat dikatakan berpengaruh secara positif karena Net 
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stable funding ratio merupakan pendanaan stabil yang didapat dari pihak ketiga sehingga 

dapat mengurangi terjadinya krisis keuangan. Semakin tinggi Net stable funding ratio maka 

akan semakin tinggi pula profitabilitas yang diharapkan. 

Monitoring tools dapat dikatakan positif karena monitoring tools ini dapat membantu 

dalam menilai risiko likuiditas bank serta menghindarkan bank dari risiko yang akan 

terjadi. Semakin baik monitoring tools maka akan semakin tinggi profitabilitas dalam suatu 

perbankan. Liquidity coverage ratio (LCR), Net stable funding ratio (NSFR) dan 

monitoring tools merupakan bagian dari standar likuiditas global. Dengan adanya standar 

likuiditas global, diharapkan dapat memperkuat ketahanan perbankan dalam menghadapi 

krisis dan terhindar dari adanya kerugian pada perbankan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I    Pendahuluan 

Pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, kerangka pikir, serta sistematika penulisan dalam 

penelitian ini. 

BAB II    Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis 

Menguraikan teori, konsep, dan penelitian sebelumnya yang relevan 

dengan penelitian sampai dengan hipotesis yang dikembangkan di 

penelitian ini. 
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BAB III  Metodologi penelitian 

Menjelaskan sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, definisi 

operasional dan pengukuran variabel, alat analisis data yang digunakan 

serta kriteria penerimaan hipotesis dalam penelitian ini. 

BAB IV  Hasil analisis 

Menjelaskan hasil dan analisis data, serta berbagai perhitungan yang 

diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian 

ini. 

BAB V  Kesimpulan dan Saran 

Berisi tentang kesimpulan, saran dan keterbatasan dari analisis yang telah 

dilakukan pada penelitian ini.   


