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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

 Bank adalah sebuah lembaga keuangan dengan kegiatan utamanya adalah 

menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian merupakan tempat penyaluran 

kebutuhan modal kepada masyarakat. Bank memiliki fungsi sebagai Agent of 

Trust, Agent of Development, dan Agent of Service yang memiliki peranan sangat 

penting dalam pembangunan ekonomi dan sebagai sarana pemodalan serta sumber 

daya lainnya (Rasmini & Kristantri, 2015). 

 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang setelah 

diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, menyatakan perbankan 

harus selalu menjaga kesehatannya. Kesehatan sebuah bank dapat memberi 

gambaran tentang kinerja dan kondisi bank serta merupakan pendukung bagi 

pihak pengawas dalam merumuskan strategi serta lebih fokus terhadap 

pengawasan bank. Oleh karena itu, kesehatan sebuah bank selalu menjadi hal 

yang penting bagi pihak internal seperti pemegang saham, manajemen, maupun 

pihak eksternal yang berupa masyarakat.  

 Kesehatan bank dapat diukur dari tingkat likuiditas dan profitabilitasnya. 

Memanajemen likuiditas dengan baik dapat mambantu memastikan kemampuan 

bank untuk melunasi kewajibannya ketika jatuh tempo dan juga dapat 

meminimalisasi timbulnya resiko keuangan yang dapat merugikan pihak bank. 

Cara yang paling umum digunakan dalam mengukur kondisi likuiditas adalah 
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dengan menggunakan current ratio yang berguna untuk mengukur keterampilan 

untuk melunasi utang jangka pendek melalui asset lancar (Almazari, 2014). 

 Likuiditas adalah istilah keuangan yang mengukur jumlah modal yang 

tersedia untuk investasi. Saat ini, sebagian besar modal yaitu perbankan berasal 

dari dana kredit. Hal ini dikarenakan lembaga keuangan besar lebih suka 

menggunakan uang pinjaman untuk investasi. Suku bunga rendah menandakan 

kredit akan lebih murah, sehingga pengusaha dan investor lebih memilih untuk 

meminjam. Likuiditas yang tinggi menandakan modal yang tersedia di bank justru 

lebih banyak dikarenakan suku bunga yang rendah, sehingga modal menjadi lebih 

gampang didapatkan dan kredit juga menjadi lebih murah. Dari hal tersebut dapat 

mendorong para pengusaha dan investor untuk melakukan pinjaman (Umobong, 

2015). 

 Likuiditas dan profitabilitas merupakan dua indikator yang saling 

berkaitan tidak hanya pada sektor perbankan, tetapi juga bagi semua sektor. Para 

deposan lebih tertarik pada likuiditas bank karena menentukan kemampuan dalam 

melunasi penarikan setiap saat. Sedangkan bagi pemegang saham, profitabilitas 

merupakan cerminan kinerja yang sangat penting karena dapat menentukan 

tingkat pengembalian modal daan keuntungan dari modal yang diinvestasi mereka 

(David & Samuel, 2011). Keuntungan utama dari bank berasal dari sumber bunga 

pinjaman dan investasi. Namun sebagian besar berasal dari liabilitas yang 

merupakan simpanan yang harus dilunasi sesuai kebutuhan permintaan nasabah. 

Dengan demikian, mengelola kesehatan likuiditas sama dengan memaksimalkan 

profit bank ( Raymond et al., 2017). 
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 Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dikatakan bahwa likuitidas dan 

profitabilitas memiliki hubungan yang erat serta peranan penting dalam 

pertumbuhan bank. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai kaitan antara likuiditas dengan profitabilitas dalam 

perbankan dengan menarik judul “Analisis Pengaruh Likuiditas terhadap 

Profitabilitas pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).” 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

 kesehatan bank merupakan hal yang penting karena dapat mendukung 

kelancaran dalam operasi transaksi serta meningkatkan kemampuan lainnya. 

Penilaian kesehatan bank dapat dilihat dari profitabilitas dan likuiditas yang 

tercermin dalam ratio keuangan. Beberapa penyebab keruntuhan bank diantaranya 

resiko kredit, resiko operasional, kredit macet, dan resiko likuiditas.  

Bank Century merupakan salah satu bank marger antara Bank CIC 

(Surviving Entity), Bank Danpac dan Bank Pikko yang tercatat di BEI dan 

beroperasi sejak 15 Desember 2004. Kasus Bank Century adalah kasus yang 

terhangat di Indonesia dan banyak menyeret para pejabat. Kasus ini dimulai 

dengan terjadinya bank century dalam mengalami kalah kliring pada tanggal 18 

November 2008. Kalah kliring terjadi apabila satu bank peserta kliring menerima 

dana lebih kecil dibandingkan pengeluaran dana dan menyebabkan masalah 

likuiditas dan berakhir dengan terjadinya defisit.  
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Masalah kesulitan likuiditas merupakan salah satu penyebab terjatuhnya 

bank century. Hal ini menyikapi berita tentang kegagalan kliring Bank Century 

yang begitu hebat sehingga tidak diizinkan mengikuti aktivitas kliring. Salah 

satunya terbukti dari lonjakkan dana pada tanggal 23 November 2008 dari 

Rp2,655 triliun menjadi Rp2,776 triliun. Menurut hasil cermat dari Bank 

Indonesia menjelaskan bahwa bank century dalam kondisi menhadapi masalah 

likuiditas melalui situs  BI. Seiring dengan menlajutnya krisis keuangan global 

yang berlangsung memberikan tekanan yang kuat bagi bank century.  

Berdasarkan laporan keuangan Bank Century per 30 September 2008, 

perseroan mencatat rasio kredit terhadap simpanan (loan to deposit ratio/LDR) 

sebesar 47,59 persen atau naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu 33,18 

persen. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang tercantum di atas, maka masalah 

penelitian yang dirumuskan adalah  sebagai berikut: 

1.   Apakah Current Ratio (CR) berpengaruh terhadap tingkat Profitabilitas 

bank yang diukur melalui ROA dan ROE? 

2. Apakah Advanced to Deposit Ratio (ADR) terdapat pengaruh terhadap 

tingkat Profitabilitas bank melalui ROA dan ROE? 

3.   Apakah Cash Deposit Ratio (CDR) terdapat pengaruh terhadap tingkat 

Profitabilitas bank melalui ROA dan ROE? 
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4.   Apakah Deposit Assets Ratio (DAR) terdapat pengaruh terhadap tingkat 

Profitabilitas bank melalui ROA dan ROE? 

5.   Apakah Cash Reserve Ratio (CRR) terdapat pengaruh terhadap tingkat 

Profitabilitas bank melalui ROA dan ROE? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang tercantum di atas, penelitian ini 

memiliki tujuan sebagai berikut:  

1.   Untuk menganalisis apakah Current Ratio (CR) terdapat pengaruh 

terhadap tingkat profitabilitas bank melalui melalui ROA dan ROE. 

2.   Untuk menganalisis apakah Advanced to Deposit Ratio (ADR) terdapat 

pengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank melalui melalui ROA dan 

ROE. 

3.   Untuk menganalisis apakah Cash Deposit Ratio (CDR) terdapat pengaruh 

terhadap tingkat profitabilitas bank melalui melalui ROA dan ROE. 

4.   Untuk menganalisis apakah Deposit Assets Ratio (DAR) terdapat 

pengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank melalui melalui ROA dan 

ROE. 

5.   Untuk menganalisis apakah Cash Reserve Ratio terdapat pengaruh 

terhadap tingkat profitabilitas bank melalui melalui ROA dan ROE. 
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1.4.2 Manfaat Penelitian 

 Hasil dari pengujian ini diharapkan dapat memberi manfaat diantaranya 

adalah: 

1.   Bagi pihak perbankan 

Dari yang diperoleh diharapkan mampu menjelaskan informasi seperti 

hal-hal apa yang bisa mempengaruhi terhadap profitabilitas sehingga bisa 

dimanfaatkan sebagai referensi oleh pihak internal dalam memberi 

keputusan penting yang berpengaruh langsung terhadap profitabilitas 

bank. 

2.   Bagi Investor 

Dari yang diperoleh diharapkan mampu dijadikan referensi penilaian 

serta analisis kelayakan dalam menginvestasikan modalnya, sehingga 

bisa memaksimalkan pengembalian investor. 

3.   Bagi Akademisi 

Dari yang diperoleh diharapkan mampu memberikan atau menambah 

pemahaman teori  dalam penjelasan tentang pengaruh likuitas terhadap 

profitabilitas bank sehingga dapat dijadikan sumber referensi bagi 

peneliti berikutnya. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan secara umum dilakukan untuk menyampaikan 

penjelasan tentang pembahasan penyusunan skripsi. Oleh karena itu, sistematika 

pembahasan dalam analisis ini disusun antara lain berupa:  
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BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan permasalahan 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematikapembahasan 

penelitian ini, serta sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi 

ini. 

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori dan model penelitian 

mengenai peneliti-peneliti sebelumnya dimana memiliki kaitan mengenai 

pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini 

BAB III METODE PENELITIAN  

 Bab ini berisikan mengenai pendekatan serta jenis penelitian, dimana 

meliputi dari objek penelitian, teori penjelasan operasional variabel yang 

digunakan dilakukan serta teknik pengumpulan data untuk mencapai 

tujuan. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menjelaskan mengenai hasil pengujian dari data-data yang telah 

terkumpulkan serta hasil dari uji hipotesis. 

BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 Bab ini merupakan bab terakhir dari penyusuan skripsi yang berisi 

tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan dari penelitian  

serta rekomendasi yagn diberikan untuk peneliiti selanjutnya. 
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