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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Perbankan memiliki peran penting sebagai salah satu penggerak roda 

perekonomian bangsa. Memburuknya kinerja perbankan akan berdampak negatif 

bagi perkembangan ekonomi. Karena itu, industri ini ditandai oleh berbagai aturan 

yang sangat ketat. Banyaknya peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia 

adalah untuk meningkatkan peran perbankan. Salah satunya yaitu peraturan yang 

berkenaan dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Peraturan yang 

menyangkut intermediasi perbankan sangat diperlukan untuk memajukan peranan 

perbankan dalam stabilitas keuangan. Pada kenyataannya peraturan Bank 

Indonesia sering mengalami perubahan, karena disesuaikan dengan kondisi 

perekonomian dan perbankan itu sendiri.  

 Secara umum kondisi permodalan bank relatif stabil selama semester II 

2010 pada peringkat 16-17%. Pada akhir semester II 2010 CAR perbankan 

sebesar 16,97%, turun dibandingkan CAR akhir semester I 2010 sebesar 17,4%. 

Penurunan CAR terutama dikarenakan kenaikan rata-rata Aktiva Tertimbang 

Menurut Risiko (ATMR) yang melebihi kenaikan rata-rata modal pada semester II 

2010. Rata-rata modal pada akhir semester II 2010 naik hanya 5,66% sementara 

rata-rata ATMR pada periode yang sama naik sebesar 18,29%. Total modal 

perbankan per Desember 2010 mencapai Rp. 330 Triliun sementara ATMR 

perbankan mencapai Rp. 1.944,30 Triliun. (sumber: Arditya Prayudi, 2012:4) 

 Bank Indonesia menyatakan bahwa kondisi bank umum terjaga baik. 

Enam indikator digunakan sebagai argumentasinya yaitu, (1) Pertumbuhan kredit 

sebesar Rp. 350,8 Triliun atau 23,8 persen, (2) Dana pihak ketiga (DPK) naik    

Rp. 364,9 Triliun atau 18,5 persen, (3) rasio loan deposit ratio (LDR) perbankan 

naik dari 75,15 persen per Desember 2010 menjadi 77,98 persen per April 2011, 
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(4) Rasio kredit bermasalah (NPL) secara bruto dan neto per Maret 2011 masing-

masing tercatat sebesar 2,8 persen dan 0,5 persen, (5) Tingkat efisiensi perbankan 

pun cukup baik, yang ditunjukkan dengan rasio biaya operasional terhadap 

pendapatan operasional, atau BOPO, menjadi 77,8 persen pada Maret 2011, (6) 

Pada Maret 2011, ROA industri perbankan tercatat sebesar 3,1 persen atau 

meningkat dibandingkan posisi Desember sebesar 2,7 persen, (7) CAR industri 

perbankan tercatat sebesar 17,6 persen atau jauh di atas batas minimum sebesar 8 

persen. (Sumber: Statistik Bank Indonesia) 

 Bank Indonesia mencatat sekitar 10 bank masih memiliki Rasio Kredit 

terhadap Pendanaan (Loan to Deposit Ratio/LDR) di bawah 78% hingga akhir 

Desember 2010. Namun bank sentral optimistis ke-10 bank tersebut dapat 

memenuhi tingkat LDR diposisi 78% pada Maret 2011 dimana Peraturan Bank 

Indonesia No. 12/ 19/PBI/2010 mengenai LDR yang dihubungkan dengan Giro 

Wajib Minimum (GWM) diberlakukan. Bahkan diantara ke-10 bank tersebut 

masih ada Bank BUMN. (Sumber: Statistik Bank Indonesia) 

 LDR bank pemerintah sepanjang 2010 anjlok menjadi 71,54% 

dibandingkan dengan November yang berada pada level 77,89%. Data Bank 

Indonesia mengungkapkan posisi LDR bank pemerintah pada Desember 2010 

mencapai titik terendah selama lima bulan terakhir yang berkisar pada level 

77,89%-79,18%. Penurunan LDR itu menunjukkan rendahnya kontribusi bank 

pemerintah dalam penyaluran kredit dibandingkan perolehan dana. Jika 

dibandingkan dengan kelompok bank asing yang mencapai posisi 90,86% dengan 

nilai kredit Rp113 triliun dan perolehan dana pihak ketiga (DPK) mencapai 

Rp124,376 triliun. 
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  Tabel 1.1 

Perbandingan LDR 10 Bank Terbesar (Per Desember 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Statistik Bank Indonesia, Desember 2010 

  CAR merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal 

yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan 

risiko, misalnya kredit yang diberikan. Semakin tinggi nilai CAR, menunjukkan 

semakin tinggi tingkat likuiditas bank tersebut, sehingga struktur modal bank 

semakin kuat. Semakin kuatnya struktur modal yang dimiliki oleh bank, maka 

bank akan dapat menjaga likuiditasnya dengan baik. (Dendawijaya, 2009).   

Terdapat teori yang menyebutkan bahwa bank yang nilai rasio BOPO-nya 

tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut tidak beroperasi dengan efisien karena 

tingginya nilai dari rasio ini memperlihatkan besarnya jumlah biaya operasional 

yang harus dikeluarkan oleh pihak bank untuk memperoleh pendapatan 

operasional. Semakin kecil BOPO berarti semakin efisien biaya operasional yang 

dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam 

kondisi bermasalah semakin kecil dan semakin banyak kredit yang dapat 

disalurkan sehingga memungkinkan LDR tinggi.  (Siamat, 2003).  

ROA digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas dalam menghasilkan 

keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan 

perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total asset. Semakin besar ROA 

menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik. Sehingga variabel ROA dalam 

BANK 

DANA PIHAK 

KETIGA 

(RP TRILIUN) 

KREDIT 

(RP TRILIUN) 

LDR 

(%) 

BCA 277,5 153,1 55,1 

Mandiri 332,7 217,8 65,4 

BNI 189,3 132,4 69,9 

BRI 328,7 241,0 73,3 

Panin 75,1 55,7 74,1 

BII 59,9 50,1 83,6 

Permata 59,5 51,5 86,5 

CIMB Niaga 117,8 102,7 87,1 

Danamon 80,2 75,3 93,9 

BTN 47,5 51,4 108,2 
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penelitian ini dihubungkan dengan kebijakan LDR.  

 Penelitian ini mengkaji lebih lanjut mengenai hubungan tingkat kinerja 

keuangan perusahaan perbankan dengan menggunakan rasio CAMEL sebelum 

dan sesudah peraturan Bank Indonesia No. 12/19/PBI/2010 mengenai GWM 

LDR. Dalam penelitian ini akan dikaji ulang sehingga apa yang menjadi hasil 

penelitian nantinya akan mempertegas dan memperkuat teori yang ada. 

 Bank Indonesia selalu melakukan evaluasi terhadap peraturan yang 

mengatur mengenai tingkat likuiditas bank. Peraturan baru  Bank Indonesia No. 

12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia 

dalam Rupiah dan Valuta Asing untuk mencabut PBI No. 10/19/PBI/2008 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI No. 10/25/PBI/2008, telah 

memberikan reaksi yang beragam baik dari perbankan itu sendiri maupun dari 

praktisi keuangan. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010, dikeluarkan 

pada tanggal 1 November 2010, khususnya yang menyangkut ketetapan GWM 

LDR dan mulai diberlakukan  pada 1 Maret 2011 dilatarbelakangi oleh tekanan 

inflasi serta kondisi over likuiditas perbankan yang tinggi perlu dikendalikan agar 

tidak berdampak pada peningkatan ekspektasi inflasi yang dapat berpengaruh 

pada stabilitas moneter. Selain itu, stabilitas sektor keuangan perlu terus didukung 

oleh penguatan kondisi sektor perbankan dalam menghadapi berbagai risiko dan 

pengoptimalan fungsi intermediasi perbankan. Guna mendukung stabilitas 

moneter dan sektor keuangan perlu dilakukan pengelolaan over likuiditas 

perbankan secara optimal, antara lain melalui kebijakan giro wajib minimum 

dengan memperhatikan kondisi likuiditas perbankan serta peran bank dalam 

menjalankan fungsi intermediasi. 

 Kebijakan Bank Indonesia memperketat fungsi intermediasi perbankan 

dengan peraturan loan to deposit ratio (LDR) yang baru memberikan sinyal 

ganda. Di satu sisi, bank dituntut lebih menggiatkan fungsi perbankannya untuk 

menambah likuiditas pasar. Di sisi lain, bank harus membayar giro wajib 

minimum (GWM) yang lebih tinggi, yang berarti mengurangi likuiditas. 

 Berdasarkan aturan baru LDR itu, bank-bank diharuskan memiliki rasio 

pengucuran kredit terhadap simpanan dana pihak ketiga dalam rentang 78-100 
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persen. Jika LDR lebih rendah dari batas minimum, bank terkena penalti berupa 

tambahan setoran giro wajib minimum (GWM) ke BI sebesar 0,1 kali simpanan 

rupiahnya untuk setiap 1 persen kekurangan LDR tersebut. Sebaliknya, bank 

dengan LDR lebih tinggi dari batas atas (100 persen) dan memiliki rasio 

kecukupan modal (CAR) kurang dari 14 persen akan dikenai disinsentif berupa 

tambahan GWM 0,2 kali simpanan untuk setiap 1 persen kelebihan LDR. Penalti 

tidak berlaku jika CAR melebihi 14 persen. Tujuan BI membatasi LDR perbankan 

adalah untuk mendorong bank meningkatkan kreditnya, namun juga menjaga agar 

tingkat keuangan bank tetap prudent. Akan tetapi kebijakan ini mengundang pro-

kontra. Aturan ini dibuat untuk mendorong perbankan agar lebih giat dalam 

menyalurkan kredit untuk menggerakkan ekonomi. Selain itu, BI ingin kelebihan 

likuiditas di bank-bank bermodal besar bisa diserap agar tidak memicu inflasi. 

Bauran kebijakan inilah yang di mata para bankir terasa tidak konsisten dan 

membingungkan. Bahkan muncul kekhawatiran, jika dipaksa menyalurkan kredit 

dalam jumlah besar berpotensi menurunkan kualitas kredit.  

 Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank 

yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain, bank 

yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan 

masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran 

lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakn 

berbagai kebijakaannya, terutama kebijakan moneter. Adapun faktor-faktor yang 

digunakan untuk menilai kinerja operasi perbankan pada umumnya meliputi lima 

aspek, yaitu: 1) capital; 2) assets; 3) management; 4) earning dan 5) liquidity 

yang biasa disebut CAMEL. (Kasmir, 2003:300). Dalam penelitian ini diambil 

tiga dari lima aspek penilaian tingkat kesahatan bank. Rasio yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah CAR dari aspek capital, BOPO dan ROA mewakili 

aspek earning, dan dari aspek liquidity diukur dengan menggunakan LDR. 

 Penelitian ini difokuskan untuk mengukur implementasi dan respon dari 

bank umum terhadap kisaran LDR yang wajib dipenuhi. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah kebijakan baru tentang batasan LDR dalam Peraturan 

Bank Indonesia No. 12/19/PBI/2010 tentang GWM LDR akan mempengaruhi 
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bank-bank yang selama ini over likuid untuk lebih agresif dalam melakukan 

ekpansi kredit. Kebijakan ini akan dikatakan berhasil jika pada saat setelah 

diberlakukan, ditandai dengan pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga, 

sehingga mendorong LDR pada kisaran yang ditetapkan. 

 Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan mengambil judul “Analisis Perbandingan Capital Adequacy Ratio (CAR), 

Biaya Opersional Pendapatan Operasional (BOPO), Return On Asset (ROA) dan 

Loan To Deposit Ratio (LDR) Sebelum dan Sesudah Penerapan GWM LDR 

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 Pada Bank Kategori 

LQ45 Periode Maret 2010 -Pebruari 2012”.  

 Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dampak langsung 

dari Peraturan Bank Indonesia No. 12/19/PBI/2010 terhadap variabel CAR, 

BOPO, ROA dan LDR. Diharapkan dengan pengambilan sampel dalam penelitian 

ini terhadap variabel-variabel yang diuji dapat memberikan pemahaman dan 

wawasan. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perkembangan Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya 

Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Return on Assets 

(ROA) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) Sebelum dan Sesudah Penerapan 

GWM LDR dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 pada 

bank kategori LQ45 baik secara keseluruhan sampel, maupun masing-

masing bank. 

2. Bagaimana perbandingan Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya 

Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Return on Assets 

(ROA) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) Sebelum dan Sesudah Penerapan 

GWM LDR dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 pada 

bank kategori LQ45 baik secara keseluruhan sampel, maupun masing-

masing bank. 
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3. Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Bank Indonesia (PBI) 

Nomor 12/19/PBI/2010 bagi bank dalam kategori LQ45. 

  

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Subjek dalam penelitian ini merupakan perbankan yang termasuk dalam 

kategori LQ45 dengan status tetap dari periode Maret 2010 sampai dengan 

Pebruari 2012 yang terdiri dari 5 (lima) bank yaitu BCA, BNI, BRI, 

DANAMON dan MANDIRI. 

2. Periode pengujian dalam penelitian ini yaitu Maret 2010 sampai dengan 

Pebruari 2012, atau menganalisis 2 semester Sebelum dan Sesudah 

Penerapan GWM LDR dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 

12/19/PBI/2010.  

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perkembangan  Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya 

Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Return on Assets 

(ROA) dan Loan to Deposit Ratio (LDR), Sebelum dan Sesudah 

Penerapan GWM LDR dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 

12/19/PBI/2010 pada bank kategori LQ45 baik secara keseluruhan sampel, 

maupun masing-masing bank. 

2. Untuk menganalisis perbandingan Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya 

Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Return on Assets 

(ROA) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) Sebelum dan Sesudah Penerapan 

GWM LDR dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 pada 

bank kategori LQ45 baik secara keseluruhan sampel, maupun masing-

masing bank. 

3. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Bank Indonesia 

(PBI) Nomor 12/19/PBI/2010 bagi bank dalam kategori LQ45. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Sebagai implementasi dari kebijakan Bank Indonesia terhadap batasan 

LDR yang dikaitkan dengan GWM bagi perbankan nasional khususnya 

bank kategori LQ45 dan untuk mengetahui reaksi perbankan, serta 

ketepatan terhadap sasarannya.   

2. Bagi perbankan khususnya bank yang dijadikan subjek dalam penelitian 

ini, dapat mengambil keputusan dan menentukan strategi yang paling 

efektif untuk menyesuaikan dengan peraturan baru. 

3. Bagi penulis merupakan tambahan khasanah pengetahuan dan wawasan 

yang sangat berharga yang disinkronkan dengan pengetahuan teoritis yang 

diperoleh dari bangku kuliah, serta sebagai salah satu syarat guna 

menyelesaikan pendidikan S1 Bisnis dan Manajemen, Universitas 

Widyatama. 

 

1.4 Metodologi Penelitian 

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian komparatif deskriptif. Menurut 

Ulber Silalahi (2009:35) penelitian komparatif deskriptif  membandingkan 

variabel yang sama untuk sampel yang berbeda. Uji statistik yang digunakan 

untuk membandingkan variabel yang sama untuk sampel yang berbeda adalah uji 

dua sampel independen/bebas (independent sample test).  

Selain itu dalam bukunya yang berjudul Metode Penelititan Sosial, 

disebutkan bahwa 

“Komparatif deskriptif juga dapat digunakan untuk membandingkan 

variabel yang berbeda untuk sampel yang sama. Uji statistik yang 

digunakan untuk membandingkan variabel yang berbeda untuk sampel 

yang sama adalah  uji t untuk dua sampel yang berpasangan (paired 

sample test).” Ulber Silalahi (2009:36). 

Metode penelitian adalah bersifat ex post facto. Artinya, data dikumpulkan 

setelah semua kejadian telah selesai berlangsung. Penelitian ini dapat melihat 

sebab akibat dari suatu fenomena dan menguji hubungan sebab-akibat dari data-
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data yang tersedia.  

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Waktu penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data laporan 

keuangan dari bank umum yang menjadi subjek penelitian maupun dari laporan 

keuangan yang dipublikasikan bank Indonesia Periode Maret 2010 sampai dengan 

Pebruari 2012, kemudian mengolah data dan proses lainnya sampai hasil dan 

interpretasi data. Penelitian dimulai bulan November 2013 sampai April 2014. 


