
 

RINGKASAN  EKSEKUTIF 
 
 
FERRYANTO THS. 2003. Analisis Penggunaan Rasio Keuangan untuk 
Menduga Pertumbuhan Laba Bank Asing di Indonesia. Di bawah 
bimbingan HAMDANI dan HARIANTO 
 

 
 
Tingkat kesehatan bank dapat dilihat dari beberapa indikator .Salah 

satu sumber utama indikator yang dijadikan dasar penilaian adalah 
laporan keuangan bank yang bersangkutan. Berdasarkan laporan itu akan 
dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang lazim dijadikan tingkat dasar 
penilaian tingkat kesehatan bank. Penelitian ini ingin melihat rasio-rasio 
keuangan yang diukur dengan rasio CAMEL (Capital, Assets, 
Management, Earnings, Liquidity) yang mungkin berpengaruh secara 
signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

Rasio keuangan CAMEL dapat digunakan untuk menilai kondisi 
keuangan bank (Thomson, 1991). Kemampuan perusahaan perbankan 
memperoleh laba dan kondisi likuiditas akan menentukan kredibilitas 
suatu perusahaan perbankan dan akhirnya akan mempengaruhi 
pertumbuhan laba yang akan dicapai. 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan pada pihak 
manajemen perbankan dan masyarakat pengguna jasa bank asing untuk 
mengetahui rasio-rasio keuangan mana yang paling berpengaruh dalam 
memprediksi pertumbuhan laba pada bank serta memprediksi keuangan 
perbankan. Rasio keuangan yang diuji bermanfaat dalam menyusun rating 
bank secara akurat. 

Penelitian ini menjelaskan manfaat dari rasio keuangan dalam 
memprediksi tingkat pertumbuhan laba dalam satu tahun dan dua tahun 
ke depan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari laporan 
keuangan tahunan mulai dari tahun 1998 sampai 2000. Jumlah bank yang 
diperoleh dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 perusahaan bank asing 
di Indonesia. Indikator pertumbuhan laba digunakan dalam penelitian ini 
adalah laba sebelum pajak. Penggunaan pertumbuhan laba sebelum 
pajak digunakan sebagai indikator pertumbuhan laba dengan alasan untuk 
menghindari pengaruh penggunaan tarif pajak yang berbeda antar periode 
yang dianalisis. 

Penelitian menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan 
bank-bank yang terdapat dalam Direktori Bank Indonesia. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah bank-bank asing yang beroperasi di 
Indonesia sejumlah 10 (sepuluh) bank. Penelitian ini mengunakan analisa 
korelasi bivariate (product moment Pearson) dan analisa multiple regresi. 
Analisa korelasi bivariate (product moment Pearson) mengukur keeratan 



 

hubungan di antara hasil-hasil data yang mempunyai dua varian 
(bivariate). Analisa multipleregresion atau regresi berganda digunakan 
untuk tujuan peramalan, dimana terdapat variabel  bebas (independent) 
dan tidak bebas (dependent). 

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa rasio earning (laba 
sebelum pajak dibanding dengan total asset) berpengaruh secara 
signifikan terhadap pertumbuhan laba. Penelitian ini mempunyai beberapa 
keterbatasan antara lain rasio yang digunakan sebagai variabel bebas 
hanya 7 (tujuh) rasio. Rasio-rasio lain yang digunakan oleh Bank 
Indonesia tidak dapat sepenuhnya digunakan karena tidak tersedianya 
data. Faktor ekonomi, seperti inflasi, tingkat bunga, subsidi pemerintah 
dan sebagainya belum dipertimbangkan dalam penelitian ini. Faktor-faktor 
tersebut mungkin mempengaruhi cara perusahaan melakukan bisnis yang 
selanjutnya juga mempengaruhi hasil analisa dalam penelitian ini. Laporan 
keuangan sebagai data rasio mempunyai keterbatasan juga. Perusahaan 
mempunyai metode dan kebijakan yang berbeda yang sulit untuk 
diperbandingkan dalam laporan keuangan yang dihasilkan.  
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