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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sektor perbankan memiliki kedudukan strategis sebagai salah satu prime 

mover pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan fungsi 

perbankan sebagai agen pembangunan untuk kepentingan nasional dan seraya 

melaksanakan operasi komersialnya untuk kepentingan para stakeholders selalu  

menjadi bahan analisis dan bahan perhatian yang menarik dari berbagai pihak. 

Pada saat ini bangsa Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan 

pembangunan di berbagai bidang dan mencoba untuk bangkit kembali dari 

keterpurukan akibat krisis yang melanda negeri kita. Pelaksanaan pembangunan tetap 

harus berjalan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat agar tercapai cita-cita bangsa 

Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam 

melaksanakan pembangunan tersebut, pemerintah akan memerlukan dana yang cukup 

besar. Tanpa adanya dana, usaha yang akan ataupun yang sedang dilakukan tidak 

akan mencapai hasil optimal. Oleh karena itu, dana merupakan faktor utama yang 

harus diperhatikan. 

Dana yang dibutuhkan oleh pemerintah berasal dari dana masyarakat baik  

berasal dari dalam negeri maupun dana dari luar negeri, penghimpun dana tersebut 

dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan Bank atau biasa disebut dengan Bank. 

Kemudian dana yang telah dihimpun tersebut selanjutnya akan dialokasikan atau 

disalurkan kembali kepada dunia usaha yang membutuhkan pembiayaan. 
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Mengingat perkembangan sektor riil yang kemarin sempat mengalami 

goncangan mendorong pemerintah untuk mulai membenahi berbagai macam sektor, 

diantaranya adalah sektor perbankan. Pemerintah berharap bahwa dengan adanya 

perbaikan pada sektor perbankan ini dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan 

pembangunan nasional. Untuk menarik nasabah agar mempercayakan uang mereka 

disimpan pada lembaga keuangan maka tidak sedikit sekarang ini banyak bank yang 

menawarkan berbagai kemudahan dan fasilitas bagi para nasabahnya, dengan artian 

sekarang tengah terjadi persaingan diantara bank-bank itu sendiri untuk menjaring 

nasabah sebanyak mungkin dengan pangsa pasar yang semakin terbatas. Untuk 

menjamin keberadaan dan kelangsungan usaha, maka setiap bank dituntut untuk 

mampu menyerahkan dana dari masyarakat yang jumlahnya tentu tidak kecil. 

Pada dasarnya bank adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan 

dan dalam kegiatan pokoknya mempunyai tiga fungsi, yaitu pertama adalah 

menerima penyimpanan dana masyarakat dari berbagai bentuk, kedua adalah 

menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit pada masyarakat yang memerlukan 

baik dalam rangka mengembangkan usahanya maupun untuk kepentingan pribadi, 

dan ketiga adalah melaksanakan berbagai jasa yang diperlukan masyarakat dalam 

kegiatan perdagangan dan pembayaran dalam negeri maupun luar negeri. 

Keberhasilan suatu bank dalam persaingan mencari para nasabah dipengaruhi 

oleh berbagai faktor, salah satu faktor yang penting adalah kemampuan suatu bank 

dalam melihat kemungkinan dan kesempatan dimasa yang akan datang, baik jangka 

pendek maupun jangka panjang. Untuk dapat menarik dana dari masyarakat, bank 

menciptakan berbagai macam produk seperti deposito berjangka, tabungan, giro, dan 

lain-lain. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan peminjam dana masyarakat, bank 

menciptakan produk yang sering disebut dengan kredit. 

Agar kegiatan bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan 

meminjamkan dana kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik, bank harus 

melakukan kegiatan pemasaran yang meliputi produk, penetapan harga, promosi,dan 

distribusi. Strategi pemasaran yang diterapkan oleh suatu bank akan sangat 
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mempengaruhi keberhasilannya dalam memasarkan produk, dimana salah satu unsur 

penting dari pemasaran tersebut adalah strategi penetapan harga. 

Semakin maraknya pendirian bank-bank di Indonesia menjadikan sector 

keuangan Indonesia berkembang dengan pesat sejak deregulasi di sektor keuangan 

diluncurkan pada tahun 1983. Perkembangan tersebut membawa implikasi baru bagi 

dunia perbankan. Bisnis perbankan telah menimbulkan persaingan tajam yang tidak 

seimbang (unfair competition), kurangnya sumber daya manusia yang profesional 

dalam perbankan, kurang efisiennya manajemen, dan yang paling memprihatinkan 

adalah munculnya kredit bermasalah yang cukup besar. Dengan timbulnya masalah- 

masalah tersebut membuktikan bahwa permodalan perbankan Indonesia sangat rapuh. 

Hal ini merupakan suatu tanda bahaya bagi perbankan karena modal bank digunakan 

untuk menjaga kepercayaan masyarakat (public trust). Dengan rapuhnya modal, maka 

perbankan tidak akan bisa menjalankan fungsinya. 

Oleh karena itu, Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan nasional 

menetapkan ukuran kesehatan bank. Dalam konteks ukuran kesehatan bank itu, 

bottom line-nya yaitu disebut CAMEL (Capital, Asset, Management, Earning, dan 

Liquidity). Jadi faktor permodalan merupakan faktor yang sangat penting dalam 

menentukan operasi suatu bank secara sehat. Fungsi dari permodalan adalah sebagai 

ukuran kemampuan bank menyerap kerugian yang tidak dapat dihindarkan, sebagai 

dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan dan sebagai alat pengukur kekayaan. 

Perbankan di Indonesia pada dasarnya juga banyak melakukan pelanggaran 

rambu-rambu terutama tentang Capital Adequacy Ratio, Legal Lending Limit 

(BMPK), likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, sehingga kita bukan saja menghadapi 

penyelesaian kredit bermasalah tetapi lebih serius lagi yaitu muncul bank bermasalah. 

Peristiwa 1 November 1997 merupakan titik kulminasinya, dimana izin usaha 16 

bank, secara serentak dicabut oleh otoritas moneter dan mulailah ketidakpercayaan 

masyarakat terhadap perbankan nasional. Dampak negatifnya, setelah itu mulai 

terjadi rush oleh para nasabah yang menjadikan kondisi perbankan bertambah jatuh. 
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Usaha-usaha pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terus 

dilakukan, baik itu melalui program penjaminan dana nasabah, merger antar bank 

untuk membentuk modal yang lebih besar, restrukturisasi permodalan, maupun 

restrukturisasi hutang. 

Permodalan dapat diukur melalui rasio solvabilitas suatu bank. Suatu sistem 

perbankan dikatakan sehat apabila bank-bank dalam sistem tersebut berada dalam 

kondisi solvent, yang dalam hal ini sangat erat dipengaruhi oleh kondisi profitabilitas, 

manajemen, dan modal yang memadai. Dalam kondisi pasar yang dinamis dan 

kompetitif, profitabilitas bank sangat bergantung pada tingkat efisiensi, sehingga 

apabila suatu bank tidak dikelola secara efisien maka bank tersebut akan menderita 

kerugian sampai pada tingkat tertentu dimana bank akan menjadi insolvent dan 

selanjutnya illiquid. Dalam keadaan normal, illiquidity  selalu didahului oleh 

insolvency, artinya bank yang mengalami kesulitan likuiditas umumnya adalah bank 

insolvent, kecuali jika kesulitan likuiditas tersebut disebabkan penarikan dana secara 

besar-besaran yang disebabkan oleh factor kepanikan masyarakat. 

Penilaian permodalan berdasarkan pada kewajiban penyediaan modal 

minimum bank sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 

26/5/BEP tanggal 29 Mei 1993 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 

(KPMM) Bank Umum, yang dinyatakan dalam rasio Modal dibagi Aktiva 

Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Rasio ini diistilahkan dengan Capital 

Adequacy Ratio (CAR) biasanya dinyatakan dalam persen (%). 

Bank yang sehat dan unggul harus memenuhi persyaratan sehat modal, sehat 

manajemen dalam arti profesional dan berintegrasi tinggi, sehat asset produktifnya 

(risiko, asset, dominan kredit, sehat likuiditasnya) dan sehat profitabilitas untuk 

menjamin kelangsungan hidup bank, serta kapasitas untuk memenuhi kebutuhan 

keuangan jangka panjang. Hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi Capital Adequacy Ratio (CAR). Dengan CAR tersebut penggolongan 

bank dapat ditentukan. 
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Bank Indonesia sebagai bank sentral memberikan ketentuan minimum CAR 

dengan kategori sebagai berikut: 

• CAR > 8% kategori A 

• CAR -25% s/d 8% kategori B 

• CAR <- 25% kategori C 

Permodalan (CAR) ini dapat diukur melalui solvabilitas yang tentunya dapat 

diketahui melalui analisis laporan keuangan bank yang bersangkutan. 

Analisis laporan keuangan biasanya dilakukan untuk menghasilkan suatu 

ukuran bagi evaluasi kinerja bank bagi pihak-pihak tertentu yang berkepentingan 

sebagaimana halnya dalam analisis laporan keuangan pada perusahaan industri, 

laporan keuangan pada bank biasanya dimaksudkan untuk menyajikan indikator-

indikator yang penting dari keadaan keuangan yang ada pada bank yang 

bersangkutan. Sekalipun penekanan laporan keuangan sebenarnya pada masalah 

keuntungan. 

Pengelola bank selalu dihadapkan pada dilema, yaitu untuk selalu menjaga 

keseimbangan antara tingkat likiditas-solvabilitas dengan profitabilitas wajar yang 

ingin dicapai. Persoalan tersebut timbul karena adanya kepentingan dari pihak 

manajemen bank yang berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang baik dan juga 

memperoleh peringkat kesehatan bank yang baik dari Bank Indonesia. Dilain pihak, 

kepentingan nasabah adalah menginginkan harta yang disimpan di bank memiliki 

tingkat keamanan yang baik atau dengan perkataan lain adalah bank memiliki tingkat 

risiko yang kecil. Hal tersebut diperlukan untuk menjaga kepercayaan terhadap 

keamanan dana nasabah yang disimpan. Sedangkan untuk memberikan keuntungan 

bagi para pemegang saham, bank berusaha untuk memperoleh pendapatan (earning) 

yang baik dan pada akhirnya akan memberikan dividen yang baik pula. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahayu Utami pada tahun 2002. 

dengan judul “Pengaruh Rasio Non Performing Loan (NPL) dan Capital Adequacy 

Ratio (CAR) Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah”, membuktikan tingkat 
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CAR tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank. 

Penelitian tersebut menggunakan sample yang terbatas pada satu subjek penelitian, 

dimana pada bank syariah laba dibagikan menurut sistem bagi hasil. Hal ini sangat 

berbeda dengan bank konvensional yang mendapatkan keuntungan berdasarkan 

selisih tingkat bunga pinjaman dengan tingkat bunga tabungan. 

Dari uraian akan fenomena yang terjadi terutama peraturan Bank Indonesia 

sebagai bank sentral mengenai Capial Adequacy Ratio, penulis tertarik untuk 

melanjutkan penelitian yang sudah ada pada beberapa bank pemerintah, dimana laba 

adalah selisih tingkat bunga pinjaman dan tingkat bunga tabungan, maka penulis 

bermaksud melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Tingkat Capital 

Adequacy Ratio Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan diatas, maka dapat di 

identifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh tingkat Capital Adequacy Ratio terhadap tingkat 

profitabilitas bank 

 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari data dan informasi yang 

diperlukan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pengaruh yang 

ditimbulkan dari CAR perbankan terhadap tingkat profitabilitas bank. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Capital Adequacy Ratio terhadap 

tingkat profitabilitas bank. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak antara lain: 

a.  Bagi penulis 
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Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan tentang 

pengaruh dari tingkat Capital Adequacy Ratio terhadap tingkat profitabilitas 

bank, sehingga diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kesesuaian 

antara teori yang ada dengan fakta yang terjadi di lapangan. 

b.  Bagi perusahaan 

Untuk memberikan masukan bagi dunia perbankan bagaimana Capital 

Adequacy Ratio dapat mempengaruhi kinerja bank dan tingkat kesehatan bank 

tersebut, dan juga pengaruhnya terhadap tingkat profitabilitas bank. 

c. Bagi pihak lainnya 

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya dan 

bahan referensi tambahan dalam penelitian di bidang lainnya. 

 

1.5  Kerangka Pemikiran 

Bank berfungsi untuk menghimpun dana yang bersumber dari masyarakat, 

dan menyalurkan kembali kepada masyarakat berupa kredit untuk membiayai bidang-

bidang yang produktif. Dalam hubungannya dengan usaha menghimpun dana 

masyarakat, bank mengolah dana tersebut sebagai cadangan likuiditas, investasi atau 

penanaman dana dalam bentuk surat-surat berharga seperti saham dan obligasi selain 

untuk penyaluran kredit. 

Faktor yang harus mendapat perhatian dalam usaha perbankan adalah faktor 

permodalan. Fungsi permodalan menurut Teguh Pudjo Mulyono (1999;10) antara 

lain: 

“Fungsi permodalan adalah sebagai ukuran kemampuan bank untuk 

menyerap kerugian yang tidak bisa dihindarkan, sebagai sumber dana 

yang diperlukan untuk membiayai kegiatan usahanya sampai batas-

batas tertentu, sebagai alat pengukur besar kecilnya kekayaan bank 

tersebut atau kekayaan yang dimiliki oleh para pemegang saham, dan 

sebagai alat pendorong manajemen bank untuk bekerja secara efisien”. 
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Permodalan yang kuat akan mampu menjaga kepercayaan masyarakat 

terhadap bank yang bersangkutan. Faktor permodalan merupakan salah satu dari 

penilaian tingkat kesehatan yang ditentukan oleh Bank Indonesia dan mempunyai 

bobot 25%. Dalam penilaian permodalan ini digunakan Capital Adequacy Ratio 

(CAR) yang merupakan rasio perbandingan dari modal dengan Aktiva Tertimbang 

Menurut Risiko (ATMR). Jadi sangat jelas bahwa permodalan mempunyai peranan 

yang cukup besar dalam kegiatan perbankan. 

Struktur permodalan yang kuat dan didukung manajemen dana yang hati-hati 

akan membentuk kondisi keuangan yang sehat dan seimbang, sehingga tidak akan 

menghadapi kerugian-kerugian dan bahkan mengakibatkan habisnya dana yang 

dihimpun bank dari masyarakat. Permodalan bagi setiap bank sangat penting 

peranannya. Oleh karena itu, manajemen bank harus memperhatikan dengan baik 

pengelolaan dan penyediaan modal tersebut. Prinsip kehati-hatian perbankan 

(prudential banking) yang juga dianut oleh Bank Indonesia sebagai pengawas 

perbankan nasional mensyaratkan untuk memenuhi kewajiban minimum modal. 

Untuk hal tersebut, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia 

No.26/20/KEP/DIR tangga 29 Mei 1993 tentang kewajiban Penyediaan Modal 

Minimum Bank memberlakukan tingkat Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 8%. 

Setelah itu karena terjadi krisis moneter yang menjadikan krisis ekonomi di Indonesia 

sejak pertengahan tahun 1997, maka kmudian tahun 1998 dengan Surat Keputusan 

Direksi Bank Indonesia Nomor 31/146/KEP/DIR peraturan Capital Adequacy Ratio 

dirubah menjadi sebesar 4%. Sejalan dengan target program rekapitalisasi perbankan 

sebagaimana terdapat dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik 

Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK 017/1999 dan Nomor 

31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 yang menegaskan pencapaian rasio 

kewajiban pemenuhan modal minimum sebesar 8% pada akhir 2001 dan ditegaskan 

dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001 tentang 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, yang berarti setiap 

pertambahan aktiva sebesar 100 harus diikuti oleh pertambahan modal sebesar 8. 
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Permasalahan Capital Adequacy Ratio yang dialami perbankan nasional yang 

hingga saat ini menjadi sorotan berbagai kalangan bank melalui media cetak maupun 

media elektronik perlu penanganan yang serius. Karena fungsi bank sebagai urat nadi, 

maka perekonomian akan sangat terpengaruh. Bahkan melemahnya dampak yang 

berbahaya bagi perekonomian nasional. 

Dalam ukuran penilaian bank ini, Capital Adquacy Ratio mendapat perhatian 

utama dari berbagai kalangan, karena Capital Adequacy Ratio dalam hal ini sebagai 

penilaian permodalan dalam arti suatu bank. Sehingga Capital Adequacy Ratio dapat 

dijadikan sebagai alat penilaian untuk pengambilan keputusan investasi bagi bank 

yang mengeluarkan saham melalui kondisi dan prestasi keuangan bank yang 

tercermin dalam laporan keuangannya. Selain itu dapat juga dikatakan bahwa Capital 

Adequacy Ratio merupakan alat pengukuran atau penilaian kinerja bank, dengan 

mengetahui Capital Adequacy Ratio suatu bank maka dapat diketahui kinerja bank 

yang bersangkutan. 

Dengan memperhitungkan kondisi bank yang bersangkutan, terutama 

ditujukan oleh Capital Adequcy Ratio bank yang go public, diharapkan pemodal 

(investor) tidak dirugikan dalam menginvestasikan dananya. Tingkat profitabilitas 

merupakan indikator keefektifan penggunaan dana yang digunakan dalam perbankan, 

seperti yang dikemukakan oleh Bambang Riyanto (1999;28) berikut ini: 

“Rentabilitas/profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan 

perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan 

laba, dengan kata lain rentabilitas adalah kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba” 

Tingkat profitabilitas yang sehat merupakan salah satu tujuan setiap bank 

karena profitabilitas digunakan sebagai alat untuk mngukur seberapa besar 

kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba atas asset-asset yang ditanamkan 

dalam perusahaan tersebut dan juga menunjukkan kemampuan manajemen dalam 

menekan biaya operasionalnya. Ukuran profitabilitas lebih penting daripada ukuran 

pendapatan atau laba karena sesungguhnya walaupun bank memperoleh laba yang 
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besar akan tetapi belum tentu bank tersebut menunjukkan prestasi kerja yang efektif 

dan efisien. 

Tingkat profitabilitas yang mencerminkan kemampuan bank dalam 

menghasilkan laba akan tergantung pada kemampuan manajemen bank dalam 

mengelola asset dan liabilitas yang ada dan secara kuantitatif dapat dinilai dengan 

menggunakan enam macam tolak ukur yaitu interest margin, net margin, assets 

utilization, return on assets, return on equity dan earning per share. Pada penelitian 

ini, penulis menghitung tingkat profitabilitas dengan menggunakan tolak ukur Return 

on Assets. 

Laporan keuangan bank dapat dianalisis berdasarkan beberapa analisa, 

diantaranya adalah analisa rasio. Analisa rasio secara rutin digunakan oleh pemegang 

saham perusahaan, kreditor, dan manajer keuangan perusahaan untuk memperkirakan 

kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Penggunaan analisis rasio 

sangatlah menarik karena analisis ini menyediakan suatu ukuran relatif atas kinerja 

perusahaan. Walaupun banyak ragam analisis lain, analisis rasiolah yang paling luas 

penggunaannya. Input (sumber utama) dari analisis rasio adalah neraca dan laporan 

rugi laba perusahaan pada periode yang bersangkutan, menggunakan data yang 

tersedia dikedua laporan tersebut, bermacam-macam rasio keuangan dapat dihitung 

menurut keperluan pemakainya. 

 

1.5.1 Hipotesis 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, penulis dapat mengajukan 

hipotesis sebagai berikut : “Semakin baik Capital Adequacy Ratio Maka semakin 

Baik Pula Tingkat Profitabilitas (ROA)” 

 

1.6  Metode Penelitian 

1.6.1 Operasionalisasi Variabel 

 Berdasarkan hipotesis yang disajikan, terdapat 2 variabel yang akan dianalisis 

hubungannya yaitu : 
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1. Variabel Independen Tipe vaeiabel yang menjelaskan atau mempengaruhi 

veriabel yang lain (variabel bebas). Berdasarkan variabel yang diajukan, yang 

menjadi variabel independent adalah Tingkat Capital Adequacy Ratio.  

2. Variabel Dependen 

Tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independent 

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

dependen adalah Tingkat Profitabilitas. 

 

1.6.2 Pengumpulan Data 

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam hal ini adalah 

metode deskriptif analitis dengan pendekatan survey, dimana data yang diperoleh 

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

dasar teori yang telah dipelajari. 

Teknik untuk pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara: 

1.  penelitian Lapangan (field research) 

Penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh data dari perusahaan yang 

sedang diteliti unuk kemudian dipelajari, diolah, dan dianalisis. 

2. Penelitian Kepustakaan (library research) 

Penelitian kepustakaan adalh penelitian dengan cara mempelajari, meneliti, 

mengkaji, serta menelaah buku-buku, literature dan sumber-sumber yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian akan mengambil tempat pada pojok bursa Efek Jakarta 

Universitas Widyatama yang berlokasi di Jl. Cikutra 204 A Bandung. Waktu 

penelitian akan dimulai pada bulan Maret sampai dengan selesai. 

 

 


