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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan perbankan adalah salah satu industri yang ikut berperan serta 

dalam pasar modal, disamping industri lainnya seperti industri manufaktur, 

pertanian, pertambangan, properti dan lain-lain. Perusahaan perbankan merupakan 

lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan (financial 

intermediary), selain itu perusahaan perbankan juga sebagai lembaga yang 

memperlancar lalu lintas pembayaran. 

Bank Indonesia (BI) mencatat laba industri perbankan sepanjang 2014 

mencapai Rp 112,16 triliun. Nilai tersebut hanya tumbuh Rp 5,45 triliun atau 

5,11% jika dibanding dengan laba periode yang sama tahun sebelumnya yang 

tercatat sebesar Rp 106,71 triliun (Gideon, 2015). 

Profitabilitas perbankan pada 2014 mengalami tekanan disebabkan 

penurunan net interest margin (NIM) dan kenaikan biaya penghapusan kredit. 

NIM mengalami penurunan drastis sejak otoritas moneter menjalankan kebijakan 

moneter yang ketat pada 2013 dari rata-rata dikisaran 5,4% menjadi 4,3% di akhir 

tahun (Patriella, 2015). 

Kondisi ini dinilai terjadi karena adanya perekonomian global yang 

menurun. Perekonomian global pada tahun 2014 diperkirakan tumbuh 3,4%, lebih 

rendah dari perkiraan sebelumnya di awal tahun sebesar 3,6%. Perlambatan 

kondisi ekonomi tersebut antara lain disebabkan oleh pertumbuhan perekonomian 

Amerika Serikat yang meskipun sudah membaik, namun tidak sekuat yang 

diperkirakan (Sihite, 2014). 

Fenomena tersebut jelas berdampak pada sektor industri perbankan, yang 

dimana setiap perusahaan dituntut untuk memperbaiki kinerja perusahaannya 

dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Kinerja suatu perusahaan merupakan 

hasil dari suatu proses dengan mengorbankan berbagai sumber daya. Kinerja 
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perusahaan salah satunya dapat dinilai melalui pertumbuhan laba. Apabila kinerja 

perusahaan baik maka pertumbuhan laba meningkat, begitu juga sebaliknya 

apabila kinerja perusahaan tidak baik maka pertumbuhan laba akan menurun. 

Laba merupakan salah satu indikator kesuksesan suatu badan usaha karena 

laba dapat dijadikan ukuran efisiensi dan efektivitas suatu perusahaan. Semakin 

tingginya laba merupakan salah satu cerminan keberhasilan perusahaan dalam 

memasarkan produk atau jasanya. Karena itu, laba merupakan salah satu tujuan 

utama yang ingin dicapai perusahaan. 

Tingkat profitabilitas yang sehat merupakan salah satu tujuan setiap bank 

karena profitabilitas digunakan sebagai alat ukur mengukur seberapa besar 

kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba atas aset-aset yang ditanamkan 

dalam perusahaan tersebut dan juga menunjukkan kemampuan manajemen dalam 

menekan biaya opersional. 

Analisis laporan keuangan merupakan salah satu instrumen yang tepat 

untuk dipelajari dalam mengevaluasi dan mengukur kinerja suatu perusahaan 

karena di dalamnya terdapat informasi penting meliputi informasi keuangan 

tentang hasil usaha maupun posisi finansial dari perusahaan perbankan tersebut. 

Laporan keuangan juga berisikan informasi keuangan yang mencerminkan 

kesehatan dan kemampuan perusahaan yang bersangkutan (Setiawan, 2009). 

Untuk menilai kinerja keuangan menurut peraturan Bank Indonesia 

Nomor 6/10/PBI/2004 dapat menggunakan lima aspek penilaian yaitu CAMEL 

(Capital, Asset, Management, Earnings, dan Liquidity). CAMEL merupakan alat 

ukur resmi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menghitung 

kesehatan bank di Indonesia. 

Analisis laporan keuangan dapat membantu para pelaku bisnis, baik 

pemerintah dan para pemakai laporan keuangan lainnya dalam menilai kondisi 

keuangan suatu perusahaan tidak terkecuali perusahaan perbankan. Aspek capital 

meliputi CAR (capital adequacy ratio), aspek assets meliputi NPL (non 

performing loans), aspek management meliputi NPM (net profit margin), aspek 

earning meliputi NIM (net interest margin), dan aspek liquidity meliputi LDR 

(loan to deposit ratio). Kelima aspek tersebut masing-masing capital, assets, 
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management, earning, liquidity dinilai dengan menggunakan rasio keuangan. Hal 

ini menunjukkan bahwa rasio keuangan bermanfaat dalam menilai kondisi 

keuangan perusahaan perbankan. 

Penilaian kinerja perusahaan bagi manajemen dapat diartikan sebagai 

penilaian prestasi yang dapat dicapai. Dalam hal ini laba dapat digunakan sebagai 

ukuran dari prestasi yang dicapai dalam suatu perusahaan. Penilaian kinerja 

perusahaan penting dilakukan, baik oleh manajemen, pemegang saham, 

pemerintah, maupun pihak lain yang berkepentingan dan terkait dengan distribusi 

kesejahteraan diantara mereka, tidak terkecuali perbankan (Sapariyah dan Putri, 

2011). 

Penelitian yang dilakukan Meilandri (2010) mengenai Pengaruh rasio 

CAMEL (Capital,  Assets, Management, Earning, dan Liquidity) terhadap kinerja 

keuangan (Survey Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2007-2009), yang menggunakan jumlah sampel sebanyak 19 

bank umum di Indonesia. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 

variabel CAR, NPL, ROA, BOPO, dan LDR berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2007-2009. Kemampuan 

prediksi dari lima variabel tersebut sebesar 37,1%. Sedangkan sisanya 62,9% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti inflasi dan tingkat bunga 

Kedua, penelitian Utama (2011) yang mengenai Pengaruh Rasio CAMEL 

terhadap Pertumbuhan Laba Operasional Perusahaan Perbankan (Studi Empiris 

Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia), 

menyimpulkan bahwa secara simultan laba perusahaan perbankan pada 2000-

2004, sedangkan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan ada tiga rasio 

keuangan yaitu NPM (Net Profit Margin), OEOI (Operating Expense to 

Operating Income) dan LDR (Loan to Deposit  Ratio), serta secara parsial yang 

tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba perusahaan perbankan ada 

empat rasio keuangan yaitu CAR (Capital Adequacy Ratio), RORA (Return On 

Risk Asset), NIM (Net Interest Margin) dan CML (Call Money Loan). 
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Ketiga, Raja (2012) yang mengenai Analisis Pengaruh Rasio CAMEL 

(Capital, Assets, Management, Earning, dan Liquidity) Terhadap Tingkat 

Profitabilitas Bank (Studi Kasus Pada Bank Nasional yang Listing di Bursa Efek 

Indonesia), menyimpulkan bahwa rasio keuangan CAMEL secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba, yang artinya 

secara bersama-sama rasio keuangan CAR, NPL, NPM, NIM, dan LDR 

berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank, serta secara parsial yang tidak 

berpengaruh positif adalah rasio CAR, NPL dan NIM. 

Berdasarkan fenomena krisis keuangan global yang berpengaruh terhadap 

laba perusahaan perbankan di Indonesia. Penelitian ini menguji pengaruh laporan 

keuangan dari unsur-unsur capital, asset, management, earnings, dan liquidity 

terhadap pertumbuhan laba perbankan yang ada di Indonesia. 

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan topik  “PENGARUH RASIO CAPITAL, ASSET, 

MANAGEMENT, EARNING, DAN LIQUIDITY (CAMEL) TERHADAP 

PERTUMBUHAN LABA PADA PERBANKAN DI INDONESIA” (Studi 

Pada Perusahaan Perbankan Listed di Bursa Efek Indonesia periode 2012-

2014). 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Pertumbuhan laba dapat dilihat melalui laporan keuangan. Laporan 

keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi 

sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang dicapai oleh perusahaan. 

Cara untuk mengevaluasi dan mengiterpretasikan data laporan keuangan adalah 

dengan analisis laporan keuangan. Rasio keuangan merupakan salah satu bentuk 

informasi akuntansi yang penting dalam proses penilaian kinerja perusahaan. Dari 

perhitungan rasio keuangan tersebut diharapkan dapat membantu para manajer 

untuk memprediksi pertumbuhan laba di masa yang akan datang baik untuk pihak 

internal maupun eksternal. 
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Adapun masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Besarnya rasio capital, asset, management, earning, dan liquidity periode 

2012, 2013, dan 2014. 

2. Besarnya pertumbuhan laba periode 2012, 2013, dan 2014. 

3. Pengaruh rasio capital, asset, management, earning, dan liquidity terhadap 

pertumbuhan laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan 

perusahaan perbankan dan seberapa besar rasio capital, asset, earning, dan 

liquidity dapat memprediksi pertumbuhan laba pada perusahaan perbankan yang 

diukur berdasarkan laba operasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan bukti empiris mengenai: 

1. Besarnya rasio capital, asset, management earning, dan liquidity periode 

2012, 2013, dan 2014. 

2. Besarnya pertumbuhan laba periode 2012, 2013, dan 2014. 

3. Seberapa besar pengaruh rasio capital, asset, management, earning, dan 

liquidity terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di BEI. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat bermanfaat bagi semua 

pihak yang berkepentingan, antara lain:  

1. Bagi Peneliti 

Memberikan pengetahuan yang lebih luas mengenai manfaat analisis rasio 

capital, assets, management, earnings, dan liquidity juga pengaruhnya 

terhadap pertumbuhan laba pada perbankan di Indonesia. 
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2. Bagi Akademis 

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi yang berminat mempelajari 

penerapan ini dan dapat dipakai sebagai bahan pembanding dan 

pengkajian pihak lain yang memerlukan. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

perbankan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014. Penulis 

meggunakan metode deskriptif yang mengolah dan memproses data yang terdapat 

dalam perusahaan yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti, 

kemudian akan dilakukan analisis sehingga dari data tersebut dapat ditarik 

kesimpulan. 

Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan menggunakan data 

sekunder, yaitu laporan keuangan pertahun perusahaan perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI).  

 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bank yang terdaftar di PT. BEI. Waktu 

penelitian dilaksanakan mulai Juli 2015 sampai dengan Maret 2016. 

 




