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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam masyarakat modern sekarang, sistem keuangan merupakan salah 

satu hal yang penting. Di dalam sistem keuangan terdapat lembaga keuangan yang 

melayani pemakai jasa-jasa keuangan. Lembaga keuangan merupakan badan 

usaha yang kekayaannya terutama berbentuk aset keuangan (financial assets) atau 

tagihan (claims) dibandingkan dengan aset non keuangan (non financial assets) 

(Siamat, 2005). Lembaga keuangan sering disebut lembaga intermediasi keuangan 

(financial intermediary). Intermediasi keuangan merupakan kegiatan penyaluran 

dana dari penabung kepada peminjam. 

Sistem keuangan yang memiliki peran dalam menyediakan fasilitas jasa-

jasa keuangan terdiri dari otoritas keuangan, sistem perbankan, dan sistem 

lembaga keuangan bukan bank. Berdasarkan fungsinya, sistem perbankan di 

Indonesia terdiri Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 

Menurut Undang–Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Perbankan, perbankan 

adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, 

kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 

Sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak. Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa bank merupakan 
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lembaga keuangan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat. 

Keuntungan merupakan tujuan utama yang harus dicapai oleh setiap bank 

dalam melakukan kegiatan usaha perbankan. Modal bank akan bertambah yang 

pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan bank dalam melakukan 

operasinya. Keuntungan yang diperoleh selain ditentukan oleh kemampuan bank 

itu sendiri, juga tidak lepas dari kepercayaan para pemegang saham dan 

masyarakat yang menyimpan dananya berupa giro, tabungan, maupun deposito, 

serta dipengruhi juga oleh faktor eksternal yang tidak dapat dipengaruhi oleh 

bank. 

Pendapatan memiliki peranan yang sangat besar terhadap tingkat profit 

suatu perusahaan. Perbankan memiliki dua sumber pendapatan, yaitu pendapatan 

bunga (interest income) dan pendapatan selain bunga (non interest income). 

Pendapatan terbesar dan utama pada sektor perbankan didapat dari pendapatan 

bunga, hal ini karena kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dan 

menyalurkan kredit. 

Namun dalam beberapa waktu terakhir beberapa peneliti seperti, 

Staikouras et al. (2003), Sufian and Chong (2008) memiliki pendapat bahwa 

dalam beberapa tahun terakhir lembaga keuangan terutama perbankan telah 

semakin meningkatkan pendapatan yang didapat selain dari bunga. Hal ini juga 

dapat dilihat di Indonesia, rasio total pendapatan bunga terhadap total pendapatan 

operasional sepuluh bank beraset terbesar di Indonesia mengalami tren penurunan, 

sedangkan tren pendapatan non bunga terus meningkat (www.lppi.or.id). Menurut 

http://www.lppi.or.id/
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Departemen Riset IFT, tren ini menunjukkan operasional aktivitas non bunga atau 

fee based income bank seperti provisi, komisi, laba/rugi kurs, recovery asset, 

transaksi derivatif, efek-efek dan lainnya telah menopang pendapatan operasional 

perbankan. Tren kenaikan pendapatan non bunga tersebut juga diakibatkan oleh 

kompetisi dalam penyaluran kredit perbankan yang semakin ketat, sehingga 

profitibilitas yang diperoleh perbankan dari kredit berkurang. 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang 

Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, tingkat kesehatan bank adalah 

hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi 

atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan atau penilaian kualitatif 

terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, 

likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Tingkat kinerja suatu bank dapat 

diukur dengan menilai tingkat kesehatan bank tersebut. Kinerja bank dapat dilihat 

dari berbagai sisi, salah satunya adalah kinerja keuangannya. Menurut Adyani 

(2011).  

Kinerja bank dapat dilihat melalui profitabilitas yang dihasilkan. 

Profitabilitas merupakan salah satu pengukur kinerja keuangan sebuah perbankan. 

Jika sebuah bank mempunyai profitabilitas yang baik maka kelangsungan hidup 

bank tersebut akan terjamin. Namun sebaliknya jika bank mempunyai 

profitabilitas buruk maka kelangsungan hidup bank tidak akan bertahan lama 

karena bank tersebut tidak mampu untuk memenuhi biaya-biaya operasional. 

Untuk mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh suatu bank digunakan rasio 

profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah perbandingan laba (setelah pajak) dengan 
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modal (modal inti) atau laba (sebelum pajak) dengan total asset yang dimiliki 

bank pada periode tertentu (Selamet, 2006). Salah satu jenis rasio yang digunakan 

dalam mengukur profitabilitas perbankan adalah Return On Asset (ROA). 

Menurut Veithzal,dkk (2007) Return On Assets (ROA) adalah rasio laba sebelum 

pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha (ROA) dalam 

periode yang sama. Upaya bank dalam meningkatkan profitabilitas sering 

terkendala pada likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan manajemen bank dalam 

menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya setiap saat. Secara 

sederhana arti likuiditas adalah tersedianya uang kas yang cukup apabila sewaktu-

waktu diperlukan. Bagi dunia perbankan, masalah likuiditas penting sekali karena 

berkaitan dengan kepercayaan nasabah, pihak bank sedapat mungkin harus 

mencoba untuk memenuhi kebutuhan nasabah terutama akan permintaannya 

terhadap kredit maupun transaksi bisnis lainnya (Veithzal, dkk, 2007). 

Di sisi lain, likuiditas dan profitabilitas merupakan hal yang bertentangan, 

meskipun likuiditas akan mempengaruhi profitabilitas bank. Dalam usaha untuk 

mendapatkan keuntungan, terkadang bank harus mengorbankan likuiditas. Bank 

yang terlalu fokus pada keuntungan akan menggunakan aktiva dan belanja modal 

yang besar, sehingga bank mengalami keadaan tidak likuid yang mengakibatkan 

bank akan mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya. Sebaliknya, jika 

bank menginginkan likuiditas maka kesempatan bank untuk mendapatkan 

keuntungan akan hilang. Bank yang terlalu memperhatikan likuiditas akan 

cenderung menyediakan instrumen likuiditas yang besar, sehingga aktiva dan 

belanja modal yang digunakan untuk meningkatkan kegiatan perusahaan hanya 
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sedikit yang mengakibatkan banyak dana menganggur. Kondisi tersebut membuat 

kegiatan operasional perusahaan menurun, sehingga bank mengalami kerugian. 

Disinilah timbulnya suatu dilema di mana bank dihadapkan pada suatu konflik 

antara likuditas dan profitabilitas. Dalam konflik ini bank sebaiknya memilih 

keamanan atau likuiditas dari pada profitabilitas dalam rangka menjaga 

kepercayaan masyarakat pada bank yang bersangkutan (Siamat, 1993). 

Bank dapat mengalami keadaan tidak likuid yakni ketika arus kas 

keluarnya (penarikan deposito oleh nasabah, pemberian kredit, dan lainnya) jauh 

lebih besar daripada arus kas masuk (Siahaan, 2009). Namun bank sering 

mengalami kredit bermasalah karena tidak terbayarnya sebagian atau keseluruhan 

kredit yang telah disalurkan oleh bank. Hal tersebut mengakibatkan likuiditas 

bank akan terancam, karena tidak ada dana yang masuk yang menjadi sumber 

likuiditas bank, sehingga akan mempengaruhi profitabilitas bank. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: 

“PENGARUH LIKUIDITAS TERHADAP PROFITABILITAS 

PERUSAHAAN PERBANKAN DI INDONESIA (Studi Kasus pada Perusahaan 

Perbankan yang Terdaftar di BEI Selama Periode 2012-2014).” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut, yaitu: 
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1. Bagaimana likuiditas pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 

2. Bagaimana profitabilitas pada perusahaan perbankan di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

3. Apakah Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui likuiditas pada perusahaan perbankan di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

2. Untuk mengetahui profitabilitas pada perusahaan perbankan di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

3. Untuk mengetahui likuiditas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indinesia (BEI). 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Data dan informasi sebagai hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat: 

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan 

pengeahuan dalam menganalisis pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas 

dan merupakan pembanding antara teori yang telah diperoleh dengan 

penerapan pada perusahaan perbankan tempat diadakan penelitian. 
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2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

tambahan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan masukan untuk 

kemajuan perusahaan tersebut terutama dalam  likuiditas dan profitabilitas. 

3. Bagi pihak-pihak lain, sebagai dasar untuk penelitian lanjutan, khususnya 

sebagai bahan referensi dan pembanding bagi mereka yang berminat 

mengadakan penelitian lebih lanjut dibidang ini. 

 

 

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan analisis data sekunder kepada unit analisis 

yang menjadi bahan pengumpulan data, yaitu pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di BEI. Dengan waktu penelitian dilakukan pada bulan November 2015 

sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


