
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Bank merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (Financial 

Intermediary) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta 

sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Falsafah yang 

mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Hal tersebut tampak 

dalam kegiatan pokok bank yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, 

tabungan, serta deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pihak yang 

memerlukan dana. 

 Bisnis perbankan di Indonesia pada tahun tahun 1960-an dan 1970-an merupakan 

bisnis yang belum begitu terkenal. Bank tidak perlu mencari nasabah, tetapi sebaliknya 

nasabahlah yang datang mencari bank. Kemudian pada tahun 1980-an dan 1990-an, 

kesan Dunia perbankan menjadi terbalik, karena di tahun tersebut justru perbankan mulai 

aktif mengejar nasabah. Bahkan dengan dikeluarkannya Paket Kebijaksanaan Oktober 

tahun 1988 (Pakto 1988) dan Undang-Undang Republik Indonesia No 7 tahun 1992, 

Perbankan di Indonesia mulai mengalami perubahan dan perkembangan yang pesat. Hal 

ini ditandai dengan tumbuhnya bank-bank swasta baru, serta munculnya aneka ragam 

produk bank yang dipasarkan kepada masyarakat. 

  Perkembangan perbankan yang semakin pesat menimbulkan iklim persaingan antar 

bank semakin ketat. Persaingan ini mengakibatkan pasar perbankan semakin dinamis, 

sehingga menuntut bank-bank untuk berusaha dengan lebih efektif dan efisien guna 

mempertahankan dan meningkatkan perannya dalam pasar perbankan nasional. Usaha-

usaha perbankan yang lebih efektif dan efisien akan mendorong bank untuk 

menghasilkan laba optimum yang diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan 

perannya. 

 Namun perkembangan perbankan yang cukup pesat pada masa tersebut, ternyata 

tidak berlangsung lama. Perkembangan ini dalam waktu singkat menjadi terhenti dan 

mengalami kemunduran total akibat adanya krisis ekonomi yang terjadi pada akhir tahun 

1997. Kondisi ekonomi ini menyebabkan beberapa bank dilikuidasi, sebagian besar bank 



dalam keadaan “tidak sehat”, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem 

perbankan di Indonesia. 

 Dengan manajemen yang baik, bank dapat memberikan jaminan akan keselamatan 

dana yang diterima dari sumber atau pihak-pihak yang berkepentingan dan sekaligus 

memberikan peluang bagi pihak perbankan sendiri untuk mendapatkan laba dari 

pengelolaan atau pemanfaatan dana-dana tersebut. Selain manajemen yang baik untuk 

mencapai laba yang tinggi, memperlancar kelangsungan hidup perusahaan dan 

mengembangkan usaha, bank dituntut untuk terus mencari tambahan sumber dana 

melalui berbagai usaha seperti peningkatan permodalan melalui pasar modal yang 

menerbitkan saham dan usaha lainnya, sehingga dana yang ada akan meningkatkan 

tingkat kredit yang diberikan dan akhirnya akan meningkatkan profitabilitas bank. 

 Faktor modal bank merupakan faktor yang  penting bagi bank dalam rangka 

mengembangkan usaha serta menanggung risiko kerugian yang diderita. Pos-pos modal 

dan dana simpanan dari pihak ketiga dalam pasiva pada neraca merupakan kekuatan 

pokok yang mencerminkan potensi bank yang bersangkutan. Modal inilah yang 

merupakan motor penggerak bank sebagai perusahaan dalam mencapai tujuan sehingga 

kemajuan bank banyak tergantung dari pos-pos ini. 

 Dalam memperoleh sumber modal, bank harus memperhatikan asal dana tersebut, 

karena besar atau kecilnya manfaat dana itu tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab 

dan kewajiban bank terhadap asal dana tersebut. Mengingat hal tersebut, maka bank akan 

memilih sumber dana yang paling produktif dan paling kecil risikonya terhadap 

keselamatan bank yaitu modal sendiri. 

 

 Menurut Malayu Hasibuan (1998 ; 61) secara umum mengemukakan bahwa : 

 “ Modal sendiri bank atau Equity Fund adalah sejumlah uang tunai yang 

telah disetorkan pemilik dan sumber-sumber lainnya yang berasal dari dalam 

bank itu sendiri : terdiri dari modal inti dan moda l pelengkap “. 

  Pengelolaan sumber dana melalui penghimpunan modal sendiri, memiliki 

kemampuan dalam memberikan kredit kepada nasabah yang pada akhirnya diharapkan 

akan meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menaikkan laba yang mungkin 

diperoleh pihak bank. 



 Atas dasar itu, penulis tertarik untuk meneliti pengaruh penambahan jumlah modal 

sendiri guna memperoleh laba seoptimal mungkin di dunia perbankan, dengan judul 

skripsi “ PENGARUH TINGKAT PENAMBAHAN MODAL SENDIRI 

TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN LABA OPERASIONAL “  dengan 

mengambil lokasi penelitian di PT. Bank Jabar. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

 Dari uraian di atas mengenai latar belakang penelitian, penulis dapat 

mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana penghimpunan modal sendiri yang dilakukan oleh PT. Bank Jabar. 

2. Bagaimana tingkat pertumbuhan laba operasional pada PT. Bank Jabar. 

3. Bagaimana pengaruh penambahan modal sendiri terhadap pertumbuhan laba 

operasional di PT. Bank Jabar. 

 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh informasi dalam rangka 

memahami dan mempelajari modal sendiri perbankan, khususnya sebagai alat untuk 

mengevaluasi tingkat kinerja yang salah satu indikatornya adalah laba operasional yang 

dapat dijadikan ukuran produktivitas. 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana penghimpunan dan pengelolaan modal sendiri yang 

dilakukan oleh PT. Bank Jabar. 

2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat pertumbuhan laba operasional pada PT. Bank 

Jabar. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penambahan modal sendiri terhadap 

pertumbuhan laba operasional. 

 

 



1.4  Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang dapat 

dimanfaatkan oleh kepentingan sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

 Dapat meningkatkan dan memperdalam pengetahuan serta pemahaman penulis 

mengenai seberapa jauh pengaruh penambahan modal sendiri terhadap tingkat laba 

operasional yang dicapai. 

2. Bagi Perusahaan 

 Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam kaitannya modal sendiri dengan 

laba operasional bank. 

3. Pihak Lain 

 Dapat dijadikan referensi khususnya untuk pengkajian topik-topik yang berkaitan 

dengan masalah-masalah yang dibahas dalam skipsi ini. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

 Bank sebagai suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (Financial 

Intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang 

memerlukan dana, berada pada posisi yang sangat strategis             di dalam dinamika 

dunia usaha. Lembaga perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan 

perekonomian dari setiap Negara terutama dalam memberikan jasa keuangan yang 

mendukung kegiatan di sektor riil. Hal ini pada dasarnya sesuai dengan pengertian bank 

menurut Kasmir (2003;11) yang mengartikan bank secara sederhana sebagai : 

“Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta 

memberikan jasa lainnya “. 

 Semua perusahaan mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang optimal 

dari kegiatan operasionalnya yaitu dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya 

serta dana yang dimilikinya. Begitupun dalam perbankan, bank memiliki kegiatan utama 

yaitu menghimpun dana dan mengeluarkannya dalam bentuk kredit. 



 Kegiatan bank ini harus terencana dengan baik dengan memperhatikan  biaya (cost 

of money)  yang akan dikeluarkan dan keuntungan yang diharapkan akan diterima. Untuk 

itu, perlu adanya pengendalian (control) terhadap seluruh kegiatan operasional bank. 

 Pada saat ini, sumber pendapatan bank tidak hanya diperoleh dari selisih bunga 

simpanan dan kredit yang diberikan, tetapi juga dari sumber-sumber lain seperti jasa 

transfer, perdagangan valuta asing dan lain-lain yang biasa disebut  Fee Based Income. 

Akan tetapi, jumlah pendapatan yang diterima dari Fee Based Income ini masih 

memberikan kontribusi yang kecil jika dibandingkan dengan pendapatan utama bank 

yaitu dari bunga atas pemberian kredit. 

 Pemberian kredit oleh pihak bank kepada nasabah harus dilakukan melalui prosedur 

yang tepat, karena pemberian kredit tanpa adanya prosedur yang tepat dapat 

menimbulkan kerugian bagi pihak bank. Sebaliknya, jika pemberian kredit dilakukan 

dengan prosedur yang tepat, maka pada akhirnya akan memberikan laba yang sangat 

berarti bagi bank itu sendiri. Karena pada dasarnya, besarnya jumlah kredit yang 

disalurkan akan menentukan profitabilitas bank. Untuk meningkatkan kemampuan 

memberikan kredit kepada nasabah diperlukan sumber dana. 

 Salah satu cara untuk memperoleh sumber dana adalah dengan menambah jumlah 

modal terutama modal sendiri, dengan usaha seperti penerbitan saham, pembentukan 

cadangan untuk mencapai laba yang diharapkan. 

 Menurut Siswanto Sutujo (1997 ; 385 ) secara umum mengemukakan bahwa : 

“ Modal sendiri bank terdiri dari modal disetor, la ba tahun, laba berjalan, dan 

laba yang ditahan “. 

 Dengan adanya sumber dana (modal sendiri) yang diperoleh ini, diharapkan akan 

mampu meningkatkan kemampuan bank dalam menaikkan laba operasionalnya. Laba 

operasional bank merupakan selisih antara pendapatan operasional dengan biaya 

operasional. Pendapatan operasioanal adalah pendapatan yang berasal dari aktivitas 

utama perusahaan yang sesuai dengan jenis usahanya yang berlangsung secara berulang-

ulang dan terus-menerus setiap periode. Pendapatan ini kemudian dibagi menjadi 2 

kelompok yaitu pendapatan bunga dan pendapatan operasi lainnya. Sedangkan 

pendapatan non operasional adalah pendapatan yang bersumber dari luar aktivitas utama 

perusahaan atau tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas utama perusahaan. 



 

1.5.1 Review Penelitian Terdahulu  

 Penelitian terdahulu dilakukan oleh Rossy Suci Listiana pada tahun 2004 dengan 

objek penelitian pada PT. Latinusa, Cilegon dengan judul skripsi, yaitu “ Analisis 

Hubungan Perputaran Modal Kerja Dengan Net Profit Margin Ratio“. 

Adapun kesimpulan dari penyusunan skipsi tersebut adalah : 

Tingkat perputaran modal kerja PT. Latinusa dari tahun 1999 sampai dengan tahun 

2003 cenderung memberikan kontribusi yang kecil terhadap net profit margin ratio. 

Penulis melakukan analisis regresi dengan perputaran modal kerja sebagai variabel 

independen (X) dan net profit margin ratio sebagai variabel dependen (Y). Hasil 

penelitian regresi menunjukkan hubungan yang positif dengan persamaan regresi Y 

= 0,0461 + 0,0001661509 X. Hubungan ini berarti bahwa setiap adanya kenaikan 

atau penurunan pada perputaran modal kerja akan berpengaruh terhadap kenaikan 

atau penurunan net profit margin ratio. Berdasarkan uji statistik, menunjukkan 

perputaran modal kerja memiliki hubungan yang tidak signifikan dengan net profit 

margin ratio. 

  

 Berdasarkan kesimpulan pada penelitian terdahulu, perbedaan dengan penelitian 

yang akan dilakukan penulis diantaranya lokasi penelitian terdahulu dilakukan pada 

sebuah perusahaan di Cilegon yaitu PT. Latinusa, sedangkan lokasi penelitian saat ini 

akan dilakukan pada perusahaan perbankan yaitu PT. Bank Jabar, penelitian terdahulu 

menganalisis mengenai bagaimana hubungan antara perputaran modal kerja perusahaan 

dengan net profit margin ratio sedangkan penelitian saat ini lebih mengarah pada modal 

sendiri perbankan. Dalam hal ini, penulis akan menganalisis mengenai bagaimana 

penambahan modal sendiri akan mempengaruhi laba operasionalnya. 

 

1.5.2 Hipotesis 

 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis mengajukan hipotesis 

sebagai berikut : Tingkat penambahan modal sendiri mempengaruhi tingkat pertumbuhan 

laba operasional. 

 



1.6  Metodologi Penelitian 

1.6.1 Operasionalisasi Variabel 

 Berdasarkan hipotesis yang disajikan, terdapat 2 variabel yang akan dianalisis 

hubungannya yaitu : 

1. Variabel  Independen 

Adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain 

(variabel bebas). Berdasarkan variabel yang diajukan, yang  menjadi variabel 

independen adalah  Tingkat Penambahan Modal Sendiri. 

2. Variabel Dependen 

Adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen 

(variabel terikat). Berdasarkan variabel yang diajukan, yang menjadi variabel 

dependen adalah Tingkat Pertumbuhan Laba Operasional. 

 

1.6.2 Pengumpulan Data 

 Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptis analitis dengan pendekatan studi kasus, di mana data yang diperoleh 

selama penelitian ini akan diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar-dasar 

teori yang telah dipelajari. 

 Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara : 

1. Penelitian lapangan ( field research ) 

Penelitian lapangan adalah penelitian secara langsung dengan mengadakan 

peninjauan ke tempat penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh 

data-data primer. Penelitian lapangan ini dilakukan melalui teknik penelitian 

sebagai berikut : 

a) Observasi 

Adalah proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda) atau 

kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan 

individu-individu yang diteliti. 

b) Wawancara  

Adalah teknik pengumpulan data yang melakukan tanya jawab dengan pihak 

yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. 



2. Penelitian kepustakaan ( library research ) 

Penelitian lapangan adalah penelitian dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji, 

serta menelaah buku-buku, literatur dan sumber-sumber yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. 

 

1.7  Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Jabar yang berlokasi di Jalan Naripan No. 12-

14 Bandung. Waktu penelitian pada bulan Juli 2006 sampai dengan bulan November 

2006. 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


