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BAB I  
PENDAHULUAN 

 
 
1.1. Latar Belakang Penelitian  

 Tata kelola keuangan yang baik dalam suatu perusahaan adalah dengan 

bagaimana penerapan suatu nilai perubahan atau kontrol resiko keuangan dalam 

mengurangi kegagalan internal serta suatu perbaikan independensi akan performa 

perusahaan (Habbash, 2016). Dengan keberadaan suatu kinerja perusahaan dapat 

berguna dalam orientasi perusahaan akan bagaimana kelangsungan perusahaan ke 

depan. Kelangsungan perusahaan akan berjalan dengan sangat baik jika diprediksi 

dan di konfirmasi kelanjutannya dengan suatu penilaian yang andal. Jika dikelola 

dengan baik kinerja perusahaan akan menghasilkan suatu data yang jelas akan 

terjadi di masa mendatang dengan keuntungan-keuntungan yang menjanjikan. 

 Salah satu hal yang dapat menaikkan taraf kehidupan suatu negara itu 

sendiri adalah kemampuan lembaga keuangan yang mana menjalankan tugas dan 

fungsinya dengan baik. Lembaga keuangan itu sendiri digolongkan dalam dua 

ukuran yang cukup besar, dimana lembaga/institusi keuangan bank serta lembaga 

keuangan lainnya. Menurut Kasmir (2012), lembaga keuangan bank diartikan 

sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta 

memberikan jasa lainya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap 

perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya baik hanya 

menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya 

menghimpun dan menyalurkan dana. 

Siska. Analisis Pengaruh Kinerja Bank dan Tata Kelola Persahaan Pada Perbankan yang Terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. 
UIB Repository©2019 



2 
 

  Universitas Internasional Batam 
 

Ada banyak penelitian tentang tata kelola dan kinerja bank. Banyak 

penelitian menilai efek statis dari berbagai jenis kepemilikan bank - kinerja jangka 

panjang efek yang terkait dengan kepemilikan domestik, asing, atau negara yang 

konstan, tetapi biasanya tidak mempertimbangkan lebih dari satu perbedaan statis 

pada suatu waktu. Alamat lain efek dinamis dari perubahan kepemilikan bank, 

efek kinerja yang terkait dengan M & As domestik, akuisisi asing, atau privatisasi, 

tetapi biasanya dilakukan tidak mempertimbangkan lebih dari satu jenis 

perubahan dinamis ini bersama-sama. Di beberapa kasus-kasus, studi-studi ini 

juga meneliti efek seleksi dari bank mana yang mengalami ini perubahan tata 

kelola dinamis, tetapi biasanya tidak memeriksa lebih dari satu ini jenis-jenis efek 

seleksi bersama. Efek statis, seleksi, dan dinamis dari salah satu jenis-jenis tata 

kelola biasanya tidak semuanya diperiksa dalam model yang sama (Berger et al, 

2015). 

  Ariyanto (2011) menyatakan melalui pengertian ini NIM menjadikan tolak 

ukur bagaimana perbankan mengatur pendapatan dan pembiayaan atas bunga 

yang dikembangan olek perusahaan perbankan yang terkait ini. Dengan hasil 

bersih atas akun ini apakah bisa menjadikan perusahaan menjadi pesat dan dapat 

diakui masyarakat kesuksesannya. 

 Pendapatan bunga merupakan pendapatan yang paling tinggi dari lembaga 

keuangan perbankan di Indonesia, seperti Interest Income situasi ini menjadikan 

indikasi bahwa Indonesia termasuk dalam emerging market. Emerging market 

ialah suatu kondisi dimana pangsa pasar-pasar yang sedang emerge atau muncul 

atau dominan di kalangan masyarakat atau didefinisikan sebagai negara dengan 
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ekonomi  rendah menuju ke level menengah pendapatan per kapita 

negara  tersebut  80% dari populasi global, dan mewakili sekitar 20% dari 

ekonomi dunia menurut (Agtmael, 1981). Dalam data yang dirilis pada tahun 

2014, jejaring media bisnis dan ekonomi yang menjadi salah satu acuan 

perkembangan kelas dunia ekonomi, Blommberg menempatkan Indonesia dalam 

Top 20 Emerging Market.  

 Akibat besarnya jumlah terhadap pinjaman tersebut, dengan pastinya saja 

Bank Dunia serta pengambilan keputusan ekonominya membuat terjadinya bagian 

dengan terikat sangat erat dalam perkembangan fasilitas nasional. Sedangkan 

untuk aktivitas non tradisional biasanya berupa layanan suatu jasa keuangan yang 

bertujuan ke arah pendapatan di luar pengdapatan bunga (fee based income). 

Berbagai alur kegiatan ini merupakan suatu strategi lembaga bank agar 

pendapatan serta profitabilitas yang diperoleh tidak akan mengalami suatu 

penurunan nilai. Selain itu, perkembangan teknologi juga mendukung 

meningkatnya ketersediaan aktivitas non tradisional. Menurut Kasmir (2012), 

terdapat beberapa jasa-jasa bank lainnya yang merupakan aktivitas non tradisional 

antara lain: (1) Kiriman Uang (Transfer); (2) Kliring (Clearing); (3) Inkaso 

(Collection); (4) Safe Deposit Box (SBD); (5) Bank Card (Kartu Kredit), (6) Bank 

Notes; (7) Travellers Cheque; (8) Letter of Credit (L/C); (9) Bank Garansi dan 

Referensi Bank; (10) Jasa di Pasar Modal; (11) Menerima Setoram; dan (12) 

Melakukan Pembayaran. 

Dengan keselarasan penjelasan di atas, kemudian dengan dasar tujuan 

penelitian maka dibentuklah judul menjadi “ANALISIS PENGARUH 

Siska. Analisis Pengaruh Kinerja Bank dan Tata Kelola Persahaan Pada Perbankan yang Terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. 
UIB Repository©2019 



4 
 

  Universitas Internasional Batam 
 

KINERJA BANK DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP 

PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

 Burke (2017) menyatakan sebelum krisis keuangan internasional, sistem 

perbankan Eropa dengan efisiensi yang lebih baik digunakan untuk menunjukkan 

tingkat bunga yang lebih tinggi. Krisis tersebut memicu rasionalisasi dan 

perubahan ukuran sektor perbankan. Misalnya, jumlah lembaga kredit di Uni 

Eropa turun dari 8.600 di tahun 2008 menjadi 6.500 di awal 2017 (pengurangan 

hampir 25%). Demikian pula, cabang-cabang dikonsolidasikan dari maksimum 

hampir 240.000 di tahun 2008 menjadi kurang dari 200.000 pada tahun 2015. Staf 

juga dirasionalisasi dengan karyawan di sektor perbankan berkurang dari 3,3 juta 

di tahun 2008 menjadi 2,9 juta pada tahun 2015. 

Secara historis, bank menghadapi pembatasan ketat pada lini bisnis, dan 

mengalami tekanan persaingan yang tinggi dari entitas non-bank di kedua sisi 

neraca, yang menyebabkan masalah pengembalian dan risiko (Saunders & 

Cornett, 2008). Pembatasan ini dilemahkan seiring dengan deregulasi pasar 

keuangan yang luas. Bank semakin dibiarkan melakukan ekspansi ke kegiatan 

yang sebelumnya dilarang. Mereka mendiversifikasikan aliran pendapatan mereka 

ke dalam aktivitas baru, seperti perbankan investasi, modal ventura, sekuritas 

perdagangan, dan aktivitas lainnya yang menghasilkan pendapatan non-bunga, 

sementara mereka secara tradisional memperoleh keuntungan dari kegiatan 

pemberian pinjaman dalam bentuk pendapatan bunga. Di luar deregulasi, 
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kemajuan teknologi serta inovasi keuangan berkontribusi memacu bank untuk 

melakukan diversifikasi lebih lanjut.  Krisis keuangan 2007-2009 datang untuk 

membuka sisi gelap fungsional diversifikasi, dengan kegagalan sejumlah besar 

bank. Banyak komentator menyalahkan deregulasi yang memungkinkan bank 

untuk memperluas aktivitas non-bank yang sangat volatile dan kompleks seperti 

investment banking, modal ventura (Young & Torna, 2013).  

Akibatnya, berbagai inisiatif seperti Aturan Vocker di AS, Vickers di 

Inggris dan Liikanen di UE mengusulkan kebijakan perbankan sempit yang 

bertujuan untuk membatasi beberapa aktivitas bank yang diijinkan. Ini 

menunjukkan bahwa kegiatan ini berkontribusi pada risiko yang lebih tinggi di 

bank. Sejalan dengan pandangan ini, bank harus berkonsentrasi pada aktivitas 

utama dan tradisional mereka (Tran, 2017). 

 

1.3  Pertanyaan Penelitian 

Menurut landasan penelitian yang akan diobservasi, demikian disimpulkan 

dengan timbulnya masalah dalam penelitian/research ini sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan net interest margin 

kepada kinerja dan tata kelola lembaga perbankan Indonesia ? 

2. Apakah terdapat pengaruh return on equity kepada kinerja serta 

tata kelola perbankan Indonesia ? 

3. Apakah terdapat pengaruh non interest income terhadap kinerja 

dan tata kelola perbankan Indonesia ? 
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4. Apakah terdapat pengaruh investment terhadap kinerja dan tata 

kelola perbankan Indonesia ? 

5. Apakah terdapat pengaruh penting melalui non performing loan 

kepada dan tata kelola lembaga perbankan Indonesia ?  

 

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

 1.4.1 Tujuan Penelitian  

  Penelitian ini bermaksud sebagai alat mengetahui suatu alur 

pengaruh kinerja bank dan tata kelola perusahaan kepada lembaga 

perbankan go public atau perbankan yang terdaftar di bursa efek. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

  Manfaat/kegunaan yang didapat akan hasil/kesimpulan suatu 

penelitian ini yaitu: 

 1. Bagi penulis 

   Kesimpulan dari penelitian/research ini untuk penambahan ilmu 

terhadap Pengaruh Kinerja Bank dan Tata Kelola Perusahaan terhadap 

lembaga Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia/(BEI). Sehingga 

menjadikan tolak ukur ilmu mengenai perbankan serta menjadikan 

perbankan sebagai usaha yang patut diperhitungkan jika ingin membuka 

suatu bisnin perbankan. Dengan konsep penelitian ini menjadikan banyak 

manfaat dan masukan yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan atas 

segala kebaikan atas usaha perbankan ini. 

2. Bagi perusahaan  
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Hasil penelitian membuat data atau sumber dokumen yang mampu 

meningkatkan penerangan wawasan untuk pihak-pihak yang terkait dengan 

perusahaan. Menjadikan keterkaitan tersendiri untuk membentuk atau 

mengkombinasikan perusahaan dengan bank yang memberikan efek 

manfaat yang cukup efektif dalam kemajuan perekonomian yang 

menjanjikan masa depan. Dengan prioritas yang baik nantinya perbankan itu 

sendiri memajukan perekonomian pemilik serta mensejahterakan 

masyarakat  yang memajukan perkembangan khalayak umum. 

3. Bagi akademisi 

  Penelitian ditujukan sebagai salah satu sumber data referensi untuk 

mengadakan studi selanjutnya yang berhubungan dengan Pengaruh Kinerja 

Bank dan Tata Kelola Perusahaan Bank terhadap lembaga/instansi 

Perbankan yang sudah terakui di Bursa Efek Indonesia/(BEI). Menjadikan 

ilmu yang bermanfaat serta membentuk pemikiran yang maju terkait ilmu 

perbankan sebagaimana yang akan dijelaskan terperinci oleh karya ilmiah 

ini. Nantinya akan memberikan masukan bagaimana ilmu yang dikait masa 

ini dan dapat dibandingkan dengan ilmu di masa depan. Sehingga fungsi 

ilmu ini tidak sampai di saat ini, tetapi menjadikan ilmu yang sangat 

membantu penelitian yang lebih signifikan berkelanjutan. 

4. Lembaga Akuntansi 

  Penelitian ditujukan sebagai salah satu refensi ilmu bagi badan atau 

institut resmi akuntansi di seluruh Indonesia dalam meningkatkan suatu 

pemahaman mengenai Pengaruh Kinerja Bank dan Tata Kelola Bank 
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terhadap lembaga Perbankan yang sudah terakui di Bursa Efek Indonesia. 

Dengan penelitian menjadikan lembaga akuntansi tentang bagaimana 

keterkaitan akuntansi dalam perbankan itu sendiri. Menjadikan pelaporan 

yang maju dan mudah dimengerti masyarakat banyak. Dan menjadikan 

masyarakat mengetahui ilmu akuntansi yang digunakan dalam bisnis 

perbankan. Sehingga lembaga akuntansi dapat memberikan efek-efek 

akuntansi di masa yang mendatang agar menampilkan standar akuntansi 

yang memadai zamannya. 

5. Pemerintah 

  Penelitian ditujukan sebagai salah satu referensi ilmu bagi 

lembaga/badan resmi pemerintahan lainnya di Indonesia sebagai evaluasi 

dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Khususnya 

dalam mengwujudkan Indonesia sebagai negara berkembang menjadi negara 

maju seperti yang diharapkan. Kepentingan pemerintahan menjadikan 

patokan bagaimana kesejahteraan masyarakat menjadi terjamin dengan 

pesatnya perbankan. Serta fasilitas yang dapat membantu masyakat 

menjadikan ekonomi yang baik dan kelangsungan masyarakat menjadi 

terbantu. Pemerintah bisa memberikan fasilitas kepemerintahan nantinya 

sehingga antara pengusaha perbankan dan peraturan pemerintah menuju 

kebijakan yang baik serta sesuai dengan hak kemanusiaan yang ada. 

 

 

 

Siska. Analisis Pengaruh Kinerja Bank dan Tata Kelola Persahaan Pada Perbankan yang Terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. 
UIB Repository©2019 



9 
 

  Universitas Internasional Batam 
 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika studi ini memiliki haluan yakni dengan paparan  secara garis 

umum tentang bagaimana isi dan ditelaah di setiap bab yang tercantum dalam 

penyusunan laporan penelitian skripsi. Sehingga dapat disimpulkan, sistematika 

alur pembahasan yang dimanfaatkan dalam studi ini telah disusun sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab terkait ini memaparkan bagian latar belakang/dasar 

pengambilan masalah, rumusan masalah, tujuan/maksud, dan  

manfaat/kegunaan dari penelitian. Bab ini nantinya menjelaskan 

latar belakang pengambilan topik serta menjadikan bagaimana alas 

an yang logis dalam pengambilan keputusan dalam penelitian ini. 

Sehingga menjadikan analisis yang patut diuji di akademisi 

penulis. 

 

BAB II : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Kemudian bagian ini memaparkan uraian/rangkaian secara teratur 

atas hal landasan teori, temuan, hasil penelitian sebelumnya, dan 

referensi lainnya yang baik digunaka untuk dibuat sebagai bahan 

bacaan atau daftar bacaan dalam peyusunan skripsi. Pembahasan 

pada bagian ini ialah suatu rangkuman secara singkat dan 

komprehensif tentang bagiamana semua materi saling berhubungan 

mengenai seluruh teknik atau aturan atau metode pendekatan 

dengan berbagai persepsi yang akan atau telah digunakan dalam 
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studi ini. Bab ini menjelaskan secara teoritis keterkaitan variabel 

yang digunakan serta memberikan masukan khusus bagaimana 

perumusan hipotesis layak untuk diuji. Serta menjadikan hal yang 

patut diperjuangkan sebagai penelitian yang berguna untu saat ini 

dan membantu penelitian di masa mendatang. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang rancangan dan objek penelitian, 

definisi operasional variabel yang akan diuji dalam penelitian ini, 

teknik pengumpulan data yang diperlukan serta metode analisis 

data. Bab ini menjelaskan bagaimana metode serta analisis apa saja 

yang mampu menjelaskan secara logis dan ilmiah akan penelitian 

perbankan ini. Metode yang baik ialah hasil uji yang baik oleh 

sebab itu pemilihan metode yang digunakan menunjang hasil yang 

diuji. 

 
BAB IV :  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini memaparkan penjelasan dari suatu hasil pengujian data 

dengan program korelasi dan memberikan uraian atas hipotesis dari 

hasil yang telah diuji. Bab ini menganalisa bagaimana proses 

penelitian ini berjalan. Dengan pengujian ini analisa menggunakan 

sistem yang mendukung dapat memberikan hasil yang baik untuk 

saat  ini dan dikemudian hari. 
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BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh penulis dari hasil 

penyusunan metodologi penelitian, keterbatasan dalam penelitian, 

dan rekomendasi yang dapat diberikan untuk menunjang penelitian 

selanjutnya. Bab ini menjelaskan kesimpulan singkat bagaimana 

pengambilan, proses, serta hasil kesimpulan yang mendukung 

signifikansi yang digunakan. 
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