BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Badan usaha yang bergerak dalam bidang penghimpunan dana dari

masyarakat serta menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam meningkatkan
taraf hidup masyarakat luas dikenal dengan perbankan, pernyataan ini dipaparkan
dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998. Bank dibagi
menjadi dua jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.
Sebuah lembaga intermediasi yang sangat berperan penting sebagai
perantara keuangan bagi penabung dan peminjam di dalam suatu perekonomian
negara, bank juga mengandalkan kepercayaan nasabah dalam kegiatan utamanya.
Kinerja aktivitas suatu perbankan dapat diukur dengan efisiensi perbankan, yang
dimaksud dalam efisiensi adalah penggunaan pemasukan terendah untuk mencapai
pengeluaran yang maksimal.
Motelle (2015) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara
dapat di capai dengan efisiensi bank berkelanjutan. Mengetahui adanya hubungan
timbal balik antara ketidakstabilan kinerja keuangan dan kestabilan efisiensi
sangatlah penting, dapat disimpulkan bahwasanya bank memiliki peranan dalam
menggerakkan perekonomian suatu negara.
Modal dari investor dalam industri perbankan yang menjadi faktor penting
dalam perbankan, menjaga kesehatan keuangan menjadi hal yang harus
dipertahankan agar kinerja keuangan bank tetap membaik (Margaretha, 2017).
Perbankan di Indonesia dalam kegiatannya diawasi oleh sebuah lembaga
yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bersifat berdaulat dan tidak ada intervensi
dari pihak lain. OJK mengawasi perbankan berdasarkan kepatuhan. Kepatuhan itu
berupa kepatuhan-kepatuhan yang terkait dalam operasional dan pengelolaan bank
dalam prinsip konservatif.
Barr dan Killgo (1999) merupakan peneliti yang pertama kali meneliti
tentang efisiensi operasional bank. Dalam penelitiannya mereka menggunakan
rasio perbandingan efisiensi operasional bank terhadap performa bank.

Heba

(2017) menggunakan tata kelola, risiko kredit, dan kecukupan modal dalam
penelitiannya.
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Dalam melaksanakan kegiatan opersional tentunya bank harus dibekali
dengan modal yang cukup. Tata kelola modal bank sangatlah penting, tingkatan
kecukupan modal suatu bank dapat diukur menggunakan rasio Capital Adequacy.
Risiko kredit adalah suatu keadaan dimana peminjam tidak mampu
melakukan kontrak dengan kewajiban yang sudah ditentukan karena adanya
perubahan kualitas kredit dan hal ini menyebabkan kerugian terhadap bank (Jin,
2012)
Menurut Riahi (2018) risiko likuiditas bergantung pada kemampuan untuk
memenuhi batasan anggaran selama periode waktu tertentu dan bergantung juga
pada tiga sumber likuiditas; uang deposan yang di titip ke bank; penjualan asset;
dan memperoleh pendanaan likuiditas dari bank sentral.
Kemampuan bank untuk menghasilkan pendapatan yang melebihi biaya
yang dikaitkan dengan basis modal bank dikenal dengan profitabiliats (Lartey,
Antwi, Boadi, Polytechnic, & Kf, 2013). Semakin besar pautan antara tingkatan
suku bunga pinjaman terhadap suku bunga simpanan (spread) maka kemampuan
untuk menghasilkan profit akan semakin tinggi.
Dengan adanya eksplanasi diatas penulis terdorong untuk melakukan
penelitian terhadap kinerja bank dengan tema “Analisis Pengaruh Kecukupan
Modal, Risiko Kredit, Likuiditas, Profitabilitas, dan Kualitas Aset terhadap
Operasional Efisiensi Bank di Indonesia”.
1.2

Urgensi Penelitian

Gambar 1.1 Indikator Kinerja Bank Statistik Perbankan Indonesia di Otoritas Jasa
Keuangan.
Pada Gambar 1.1 mendeskripsikan bahwa Net Interest Margin (NIM)
perbankan di Indoensia berada di angka 4,90% di bulan Juni 2019 yang dimana
artinya mengalami peningkatan dari 4,81% di bulan April 2019. Peningkatan yang
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terjadi menunjukkan bahwa profitabilitas perbankan di Indonesia sangatlah luar
biasa.
Dalam Gambar 1.1 dilihat bahwa BOPO atau Biaya Operasional
Pendapatan Operasional, dimana jika suatu perbankan mampu menghasilkan
pendapatan operasional yang cenderung besar dari pada biaya pengeluarannya
maka bank tersebut akan memperoleh keuntungan. Pendapatan operasional dari
suatu perbankan salah satunya diperoleh dari biaya administrasi yang dikenakan
pada nasabah dan salah satu biaya operasional perbankan yaitu bunga yang harus
dibayarkan kepada nasabah.
Rasio BOPO pada bulan Juni 2019 sebesar 80,24% sedangkan rasio pada
bulan April 2019 83,48% yang dimana artinya perbankan di indonesia mengalami
kenaikan beban biaya operasional pada bulan Juni 2019. Dengan ini
menggambarkan kinerja bank pada bulan Juni mengalami penurunan jika dievaluasi
dengan rasio BOPO. Untuk mengurangi beban operasional perbankan juga
meluncurkan sistem kaizen guna untuk mengelola biaya yang dikeluarkan agar
lebih efisien dan menghemat biaya operasional sehingga BOPO akan turun.
Rasio CAR (Capital Adequacy Ratio) pada bulan Juni 2019 memiliki nilai
22,63% yang dimana rasio ini mengalami penurunan karena pada bulan April 2019
rasio CAR pada saat itu bernilai 23,21%. Dengan rasio CAR yang cenderung besar
dapat mencerminkan cenderung baik pula suatu bank dalam menepis resiko
kerugian (Fitrianto, 2006).
LDR (Loan to Deposit) memiliki nilai 94,98% di Juni 2019 dengan
perbedaan 0,73 dibandingkan pada April 2019 memiliki nilai 94,25% ini berarti
pada Juni 2019 terjadi peningkatan peminjaman kredit sehingga menyebabkan
perbankan menjadi ilikuid (tidak likuid).
Berdasarkan data di atas ternyata profitabilitas yang terlalu tinggi
menyebabkan berkurangnya penyaluran kredit. Kredit yang kurang maksimal
mebuat korporasi kesulitan dalam membiayai usahanya sehingga berdampak pada
efisiensi bisinis domestik yang menurun, daya saing produk lokal melemah dan laju
pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi terhambat.
Menurut Adeolu (2014) kualitas aset adalah aspek manajemen suatu bank
yang memerlukan evaluasi aset suatu perusahaan untuk memfasilitasi pengukuran
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risiko kredit. Kualitas aset adalah masalah yang menonjol dalam pembukuan
perbankan dikarenakan sebagian besar peneliti tentang kebangkrutan bank
berpendapat sama bahwasanya sebelum bank dapat dinyatakan gulung tikar, jumlah
kredit tidak lancar yang cukup besar muncul karena kualitas aset bank yang rendah.
1.3

Pertanyaan Penelitian
Tujuan dari analisa tingkat kesehatan bank adalah untuk menilai kekuatan

dan kelemahan suatu bank juga untuk perencanaan masa depan bank (Prasanjaya,
2013).
Berlandaskan latar belakang dari penelitian ini, dengan itu permasalahan penelitian
ini saya rumuskan sebagai berikut:
1.

Apakah kecukupan modal mempengaruhi efisiensi operasional bank?

2.

Apakah resiko kredit mempengaruhi efisiensi operasional bank?

3.

Apakah likuiditas mempengaruhi efisiensi operasional bank?

4.

Apakah kualitas asset mempengaruhi efisiensi operasional bank?

5.

Apakah profitabilitas mempengaruhi efisiensi operasional bank?

6.

Apakah ukuran bank mempengaruhi efisiensi operasional bank?

1.4

Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.4.1
1.

Tujuan penelitian
Mengetahui keterkaitan dari kecukupan modal terhadap efisiensi
operasional bank.

2.

Mengetahui keterkaitan dari resiko kredit terhadap efisiensi operasional
bank.

3.

Mengetahui pengaruh dari likuiditas terhadap efisiensi operasional bank.

4.

Mengetahui pengaruh dari kualitas asset terhadap efisiensi operasional
bank.

5.

Mengetahui pengaruh dari profitabilitas terhadap efisiensi operasional
bank.

6.

Mengetahui keterkaitan dari ukuran bank terhadap efisiensi operasional
bank.

1.4.2

Manfaat Penelitian
Dari penelitian ini seharusnya bisa membagikan faedah ke berbagai pihak

yang berbeda yakni:
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1.

Perusahaan
Penulis berharap penelitian ini mapmu berikan dorongan kepada

perbankan untuk meningkatkan operasional efisiensinya sehingga perusahaan
perbanakan di Indonesia agar menjadi lebih baik lagi di pandangan masyarakat.
2.

Investor
Dengan hasil dari penelitian ini, investor mampu melakukan evaluasi

sebelum berinvestasi pada suatu pertimbangan sebelum berinvestasi pada suatu
perusahaan
3.

Akademisi
Dari hasil penelitian, penulis berharap dapat dijadikan sebagai bahan

maupun sumber acuan yang berguna dan dapat menjadi informasi tambahan untuk
pelaksanaan penelitian lainnya
1.5

Sistematika Pembahasan
Terbagi menjadi lima bab dalam pembahasannya, dimana dalam setiap sub

bab akan dijelaskan secara garis besarnya. Setiap babnya saling berkaitan satu
dengan lainnya dengan perincian sebagai berikut:
BAB I

PENDAHULUAN
Secara umum akan menguraikan tentang latar belakang penelitian,
permasalahan penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika
penulisan penelitian.

BAB II

KERANGKA TEORITIS
Tinjauan sebagai dasar dari penelitian akan diuraikan pada bab ini.
Teori yang berasal dari pendapat para peniliti terdahulu yang
diuraikan adalah mengenai kecukupan modal, risiko kredit,
likuiditas, profitabilitas, dan kualitas aset.

BAB III

METODE PENELITIAN
Pada bab ini dijelaskan tentang rancangan dari penelitian, objek
yang akan diamati dalam penelitian definisi operasional variabel,
serta teknik pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan
dalam penelitian ini.

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN
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hasil dari penelitian analisis data panel serta pembahasan hasil
pengujian hipotesis dituangkan dalam bab ini.
BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI
Menyajikan kesimpulan penelitian yang didapat dari bab-bab
sebelumnya serta keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini.
Bab ini juga akan menyajikan rekomendasi untuk penelitian
kedepannya.
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